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คณะผู ้จัดท�ำรำยงำนสุขภำพคนไทย ได้จัดท�ำรำยงำนเพื่อเผยแพร่ข้อมูล 

ทำงวิชำกำรต่อสำธำรณะในประเด็นทำงสังคมที่ เชื่อมโยงกับสุขภำพในมิติ 

ทำงร่ำงกำย จติใจ สงัคม ปัญญำ และวฒันธรรม ตดิต่อกนัมำเป็นปีที ่9 โดยสขุภำพ

คนไทย 2555 เล่มนี้ ได้น�ำเสนอหัวข้อพิเศษประจ�ำฉบับเรื่อง “ควำมมั่นคงทำง

อำหำร” ท่ำมกลำงกระแสควำมไม่มั่นคงทำงอำหำรของตลำดโลกที่ก�ำลังเกิดวิกฤต

ในหลำยๆ ด้ำน ได้แก่ ควำมไม่ปลอดภัยในอำหำรจำกสำรพิษตกค้ำง รำคำอำหำร 

ทีเ่พิม่สงูขึน้ และกำรขำดแคลนอำหำร ทีน่บัวนัจะทวคีวำมรนุแรงมำกยิง่ขึน้ กลำยเป็น

ปัญหำทีซ่มึลกึในสงัคม และสัง่สมอย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้ประชำสงัคมเกดิควำมวติกกงัวล

และหันมำให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรด�ำรงชีวิต 

สาระส�าคัญของบทความ “ความมั่นคงทางอาหาร” ได้ชี้ ให้เห็นถึงระบบ 
การผลิตอาหารที่มั่นคง เกื้อหนุน และรักษาสมดุลกับระบบนิเวศ สามารถเข้าถึง
อาหารทีม่อียูอ่ย่างเพยีงพอและพอเพยีง ส�าหรบัการบริโภคของประชาชนในประเทศ 
มีคุณภาพของอาหาร ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการตามวัย เพื่อการมี
สุขภาวะที่ดี รวมทั้งการคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ 
ทั้งในภาวะปกติและในยามที่เกิดภัยพิบัติ หรือในกรณีการก่อการร้ายในความมั่นคง
ทางอาหาร  อันน�าไปสู่พลังที่จะจุดประกายทางความคิดให้สังคมไทยตื่นตัวในเรื่อง
ของอาหาร เพือ่ความไม่ประมาทและสร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัแผ่นดนิ สร้าง
ความตื่นตัวในเชิงนโยบายสาธารณะที่ว่า อาหารที่ผลิตในแผ่นดินไทย “ต้องเพื่อ 
รับใช้คนไทย ไม่ใช่เพื่อคนอื่น” แม้ว่าความมั่นคงทางอาหารจะไม่ได้เป็นประเด็น
ใหม่ แต่ได้เกิดขึ้นและสร้างปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงเวลาที่ต้องผลักดันเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้อย่างทั่วถึง น�าไปสู่การก�าหนดนโยบายและแนวทางที่เป็นรูปธรรม
ในการรบัมอืกบัวกิฤตทางอาหาร ฉดุสงัคมไทยให้หลดุพ้นจากภาพมายาคติในความ
สมบรูณ์มัง่คัง่และมัน่คงทางอาหาร ซึง่รายงานเล่มนีจ้ะสะท้อนให้คนไทยได้เหน็แก่น
ของความจริง ดังสุภาษิตที่ว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”  

ส�าหรับตัวชี้วัดสุขภาพในปีนี้ น�าเสนอข้อมูลในมิติด้านสุขภาพครบถ้วนด้วย  
11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ ที่จะฉายภาพให้เห็นโครงสร้างประชากรไทย 
เพิม่ช้าลงอย่างมาก อนัเป็นผลมาจากอตัราเกดิแต่ละปีได้ลดลง อตัราเพิม่ประชากร
ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี ของการท�าส�ามะโนประชากรและเคหะล่าสุดปัจจุบัน
อยู่ที่เพียงร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้นและแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มประชากรนี้จะลดต�่าลง
ไปอีกจนเหลือร้อยละ 0 ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า และอีก 50 ปีข้างหน้าถ้าภาวะ
เจริญพันธุ์จะลดต�่าลงไปอีก ประชากรไทยจะประกอบด้วยเด็กไม่ถึงร้อยละ 10 วัย

บอกกล่าว
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แรงงานประมาณร้อยละ 70 และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ 20 
ประเทศไทยก็อาจเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ได้แก่ 
การเกิดของวัยรุ่น ปัญหาวัยแรงงาน และเด็กจะน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้น เกิดปัญหา
ภาระการพึง่พงิทางเศรษฐกจิ สงัคม การวางมาตรฐานและคณุภาพชวีติของประชากร
ที่จะต้องเน้นไปที่มิติด้านการศึกษา การพัฒนาแรงงาน พัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม 

ในส่วน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย 
ในปีนีก้ระแสภยัพบิตัทิางธรรมชาตเิป็นเรือ่งทีก่ล่าวถงึมากทีส่ดุ คอื มหาอทุกภยั 50 ปี 
เป็นอทุกภยัครัง้ร้ายแรงทีส่ดุทัง้ในแง่ของปรมิาณน�า้ทีส่ร้างความเสยีหายและจ�านวน
ผู้ ได้รับผลกระทบ เป็นสัญญาณเตือนให้ปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ 
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ตามมาด้วยประเด็นวังน�้าเขียว ดินแดนที่เคยได้รับการเล่าลือ
ว่าเป็นสวติเซอร์แลนด์แห่งเมอืงไทย กลบัแปรเปลีย่นเป็นวงัน�า้เขยีวโมเดล สทิธปิฏเิสธ
การรกัษา เมือ่ความตายคอืทางเลอืกของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ ปฏริปูประเทศไทย 
ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน”  
ที่ทุกองค์การต่างให้ความส�าคัญ มุ่งศึกษา สร้างความเข้าใจ และปรับตัว เพื่อให้ 
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ที่ ไม่อาจปฎิเสธได้ ภายใต้กระแส 
โลกาภวิตัน์ของโลกในปัจจบุนั สถานการณ์ชายแดนไทย-กมัพชูา: การสูร้บสงบลง แต่
ปัญหายังไม่จบสิ้น การค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย ได้เวลาลงหลักปักฐาน 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย บตัรประชาชนเดก็กบัโจทย์ที่ ไม่ถกูตอบ? และประเดน็ 
BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ   

สขุภาพคนไทย 2555 ยงัคงยดึมัน่ในคณุภาพทางวชิาการดงัเช่นอดตีทีผ่่านมา 
โดยให้ความส�าคัญกับความหลากหลายของข้อมูล ซึ่งทีมงานได้พัฒนากรอบแนวคิด
ของเนือ้หารายงาน ปรบัปรงุวธิกีารท�างาน และรปูแบบการน�าเสนอทีเ่หมาะสม ง่าย
ต่อการเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อให้
เกดิความตระหนกั สร้างความรูแ้ละความเคลือ่นไหวในสงัคมต่อผลกระทบของปัจจยั
เสีย่งต่างๆ ด้านสขุภาพ และความส�าคญัของสขุภาพ อนัก่อให้เกดิพฤตกิรรมสขุภาพ
ที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป

คณะท�างานสุขภาพคนไทย
มีนาคม 2555
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8 สขุภาพคนไทย 2555

และภาวะเจรญิพนัธุข์องคนไทย จากในอดตี 30-50 ปีก่อน  
ที่จ�านวนเด็กเกิดในประเทศเคยมากถึงกว่าหนึ่งล้านคน 
ปัจจุบัน ได้ลดเหลือเพียงประมาณ 7-8 แสนคน  
เช่นเดียวกับ อัตราเจริญพันธุ์รวม จากที่เคยมีมากถึง 6 
ลดลงเหลือเพียง 1.6 เหตุผลส�าคัญที่สอง คือ สุขภาพ 
ที่ดีกว่าแต่ก่อนและแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น
ของคนไทย จากในอดีตโดยเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 50 ปี 
ปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น 73 ปี อันเป็นผลจากคุณภาพ 
การด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ระบบบรกิารทางสขุภาพของประเทศ อย่างไรกด็ ีขณะนี้ 
คนไทยตายราว 4 แสนกว่าคนต่อปี ประเด็นที่ส�าคัญ 
คอื การตาย และการเจบ็ป่วยในปัจจบุนัมสีาเหตมุาจาก
โรคไม่ติดต่อ จากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่ 
ไม่เหมาะสมของคนไทยเพิม่ขึน้กว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก 

ในประเดน็ “การย้ายถิน่” อตัราการย้ายถิน่ภายใน
ประเทศของคนไทย แม้จะมีลักษณะยืดหยุ่นตามสภาพ
เศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลา แต่ทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลง 
โดยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด 
ในปี 2552 สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจาก การขยายตัว 
ของ “ความเป็นเมือง” ในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็น 
“การขยายเมืองไปหาคน” เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่เป็น 
“คนย้ายถิ่นไปหาเมือง” ผลกระทบจากการย้ายถิ่นต่อ
สุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตใจของตัวผู ้ย้ายถิ่น  
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวต้นทาง โดยเฉพาะเด็กและ
คนชรา เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องเฝ้าระวังและให้การ
เกื้อหนุน 

ในปีนี้ สุขภาพคนไทย 2555 น�าเสนอ 11 ตัวชีว้ดั 
ภายใต้หัวเรื่อง “ประชากรไทยกับสุขภาพ” ซึ่งพยายาม
สะท้อนข้อมูลตัวเลขและข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลง 
ทีก่�าลงัเกดิขึน้กบัประชากรไทยในด้านต่างๆ ทัง้การเกดิ 
การตาย และการย้ายถิ่น อีกทั้ง น�าเสนอนัยยะของ 
การเปลีย่นแปลงทางประชากรทีม่ต่ีอบรบิทของประเทศ 
และสขุภาพคนไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพ
ชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผลกระทบต่อก�าลังแรงงาน
และมิติทางเศรษฐกิจ ด้านครอบครัวและการเกื้อหนุน
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึง วิวัฒนาการของนโยบายทางประชากร
ของประเทศที่ผ่านมา และในอนาคต

ปัจจุบัน ประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้าง
ต�่า จ�านวนประชากรในราชอาณาจักรไทยตามส�ามะโน
ประชากรและเคหะ ครั้งล่าสุด ปี 2553 อยู่ที่ 65.9 
ล้านคน (รายงานผลล่วงหน้า) ในจ�านวนนี้ประมาณ 
เกือบ 3 ล้านคนเป็นคนที่ ไม่มีสัญชาติไทย แม้ “ขนาด” 
ของประชากรจะค่อนข้างเกือบคงที่ หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก 
แต่ “โครงสร้างอายุ” ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กลับมีสัดส่วน 
เพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และ 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก กล่าวได้ว่า ประเทศไทย
ก�าลังก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์

เหตผุลส�าคญัทีอ่ธบิายการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง 
ประชากรข้างต้น คอื การลดลงอย่างต่อเนือ่งของอตัราเกดิ 

11ตัวชี้วัด

ประชากรไทยกับสุขภาพ

“จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง 

และลักษณะของประชากรไทยในมิติต่างๆ 

การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่จะ 

เกดิขึน้และการวางแผนเตรยีมความพร้อม 

เพือ่รบัมอืโดยเฉพาะในประเดน็ด้านสขุภาพ 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญและท้าทายต่อสังคมไทย”
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911 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ

ปัจจบุนั กระแสความต้องการแรงงานย้ายถิน่ข้าม
ชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม 
ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก
ยังคงมีปัญหาเรื่องสถานภาพและการไม่มีหลักประกัน
ทางสขุภาพ ซึง่เป็นอปุสรรคทีส่�าคญัต่อการเข้าถงึบรกิาร
สุขภาพที่จ�าเป็น จากการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย จ�านวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษา
ตัวในประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะเป็นผลดี
ต่อเศรษฐกจิของประเทศ การเฝ้าระวงัและเตรยีมรบัมอื
กับผลกระทบในด้านลบที่อาจจะมีต่อระบบบริการ
สาธารณสุขและคุณภาพของบริการส�าหรับคนไทยเป็น
เรื่องที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ

จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้น 
จ�านวนการเกิดของเด็กไทยที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง  
อาจไม่ใช่ประเดน็ทีส่�าคญัเท่าว่า จะท�าอย่างไรให้การเกดิ 
และการเตบิโตของเดก็ไทยทกุคนเป็นไปอย่างม ี“คณุภาพ” 
ที่ผ่านมา การพัฒนามนุษย์และโอกาสในการได้รับ 
การศึกษาของคนไทยนับว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตรา 
การเข้าเรียนหนังสือในทุกระดับชั้นสูงขึ้น เช่นเดียวกับ 
จ�านวนปีของการศึกษาโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ดี “ความ 
ไม่เท่าเทียม” ของการได้รับโอกาสในการศึกษานี้  
ก็พบว่ายังคงมีอยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบตามระดับรายได้
หรือในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู ่“สงัคม
ผู้สูงอายุ” ย่อมกระทบต่อขนาดของก�าลังแรงงานและ
ภาคการจ้างงานในประเทศ รวมถงึภาวะพึง่พงิทีเ่พิม่ขึน้
ของประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน อีกทั้ง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง 
ท�าให้ความสามารถในการดแูลและเกือ้หนนุ “ผูส้งูอาย”ุ 
มแีนวโน้มลดลงตามจ�านวนเดก็เกดิทีล่ดลงมาโดยตลอด 
การพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงานไทย และเพิม่ทกัษะ
การท�างานแก่แรงงานสูงวัยให้สามารถอยู่ ในตลาด
แรงงานได้ยาวนานขึน้ พึง่พงิตนเองได้มากขึน้ เป็นเรือ่ง
ที่ควรเร่งส่งเสริม เช่นเดียวกับการสนับสนุนการออม 
การขยายความครอบคลุมของระบบหลักประกันทาง 
รายได้แก่ผูส้งูอาย ุและการส่งเสรมิบทบาทของ “ชมุชน” 
ในการดแูลและเกือ้หนนุผูส้งูอายใุนอนาคตให้เพิม่มากขึน้

จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ระดับ “การ
บริโภคทรัพยากร” รวมถึง “การปล่อยของเสีย” ของ 
คนไทยทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความส�าคัญกับ 
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และความพยายามใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ทรพัยากรและพลงังาน 
รวมถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตหุรอืปัจจยัเร่งให้เกดิ 
“ภาวะโลกร้อน” จงึเป็นเรือ่งทีท่กุฝ่ายต้องสนบัสนนุและ
สร้างความตระหนัก 

การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนประชากรสูงอายุ น�าไปสู่ 
ข้อเสนอต่อการวางแผนเตรียมรับมือของระบบบริการ
สุขภาพไทยที่จะมีอัตราการใช้บริการในอนาคตที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะบริการสุขภาพที่มีต้นทุนสูง ในด้านหนึ่งถือ
เป็นผลดจีากการด�าเนนิโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าทีท่�าให้คนไทยโดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายเุข้าถงึบรกิาร
ที่จ�าเป็นได้ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ภาระค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะมาจากภาครัฐ ดังนั้น 
จ�าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินถึงผลกระทบที่ 
จะเกิดจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้น และการตึงตัว
ของทรัพยากรทางสุขภาพที่มี ในปัจจุบัน ทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านสถานพยาบาล 

ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายประชากร
ของไทยมุ่งการลดอัตราเพิ่มประชากร ด้วยเกรงว่าการ
เพิ่มของประชากรที่มากเกินไปจะกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูง แต่หลังจากนี้ ในสถานการณ์ 
ที่จ�านวนการเกิดมีแนวโน้มลดลง การก�าหนดทิศทาง
นโยบายที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือการ
ออกมาตรการเพือ่เอือ้ต่อการมบีตุร การพฒันาคณุภาพ
ประชากรในด้านต่างๆ จึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ
ส�าหรับประเทศไทย เพื่อการมีประชากรที่เหมาะสม  
ทั้งในด้านของ“ปริมาณ” และในด้าน “คุณภาพ”
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10 สขุภาพคนไทย 2555

โครงสร้างประชากร 

และการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของประชากรไทยมอีตัราการเพิม่ทีต่�า่มากในปัจจบุนั 

และมีแนวโน้มว่าอาจจะหยุดขยายตัวในอีกไม่เกิน 20 ปี

ข้างหน้า จากการเปลีย่นแปลงในโครงสร้างของประชากร 

เป็นทีแ่น่ชดัว่า คนไทยจะยิง่มอีายเุฉลีย่สงูขึน้ และประเทศไทย

จะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์

ในรอบศตวรรษทีผ่่านมา ขนาดประชากรของไทย
ได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก ส�ามะโนประชากรครั้งแรก 
เมื่อปี 2453 นับจ�านวนประชากรในราชอาณาจักร 
ได้เพียง 8 ล้านคน ประชากรไทยเพิ่มเป็น 26 ล้านคน 
ในปี 2503 และเพิ่มขึ้นถึง 65.9 ล้านคน ตามผล 
การท�าส�ามะโนประชากรครัง้ล่าสดุในปี 2553 (รายงานผล 
ล่วงหน้า)

ในจ�านวนนี ้มจี�านวนประชากรที่ ไม่มสีญัชาติไทย
อยู่มากถึง 2.7 ล้านคน ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้  
ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจาก
อัตราเกิดแต่ละปีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตรา
เพิ่มประชากรของประเทศไทยอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.8 
เท่านั้น ต�่ากว่าอัตราเพิ่มกว่าร้อยละ 3 เมื่อ 40 ปีก่อน 
อย่างมาก ทัง้ยงัมแีนวโน้มว่าอตัราเพิม่ประชากรนีจ้ะลด
ต�า่ลงไปอกีจนเหลอืร้อยละ 0 ในอกีไม่เกนิ 20 ปีข้างหน้า 
หลังจากนั้นอาจลดลงถึงขั้นติดลบก็เป็นได้ 

แม้ว่าขนาดประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวอยู่ที่
ประมาณ 65 ล้านคน แต่โครงสร้างอายุของประชากร
ก�าลังเปลี่ยนไปอย่างมาก ในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา 
ประชากรไทยเปลีย่นโครงสร้างจากทีเ่คยเป็นประชากร
วยัเยาว์มาเป็นประชากรสงูวยัแล้ว เมือ่ปี 2503 ประชากร 
อายุ 65 ปีขึ้นไป มีอยู่ไม่ถึงร้อยละ 3 ปัจจุบันประชากร
สงูอายกุลุม่นีม้มีากถงึร้อยละ 7.9 หรอืมจี�านวนประมาณ 
5 ล้านคน ประชากรวัยเด็กอายุต�่ากว่า 15 ปี ซึ่งเคย 
มีอยู่มากถึงร้อยละ 40 ในปี 2503 ได้ลดลงครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียงประมาณร้อยละ 20 ในปัจจุบัน การที่ภาวะ
เจรญิพนัธุจ์ะลดต�า่ลงไปอกี และผูค้นจะมชีวีติยนืยาวขึน้ 
จะท�าให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ 

ในอนาคตอีก 40 ปีข้างหน้า ถ้าภาวะเจริญพันธุ์
ลดต�า่ลงไปอกี ประชากรไทยจะประกอบด้วยเดก็ เพยีง
ประมาณร้อยละ 12 วัยแรงงานประมาณร้อยละ 65 
และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 23 หรือ 
ถึงเกือบ 1 ใน 4

การรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ลดต�า่ลงไป 
และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเป็นมาตรการ
ส�าคัญและท้าทายส�าหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“อีก 40 ปีข้างหน้า เป็นไปได้ที่ประเทศไทย  

จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ถึงเกือบ 2 เท่า”
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1111 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ

พ.ศ. 2553
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ภาวะเจริญพันธุระดับต่ำ

ภาวะเจริญพันธุระดับสูง

ภาวะเจริญพันธุ

ระดับกลาง

วัยสูงอายุ (65 ปขึ้นไป)

วัยทำงาน (15-64 ป)

วัยเด็ก (ต่ำกวา 15 ป)

ภูมิภาค 

กทม.

กลาง

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

รวม

  ความหนาแนนประชากร ป 2553 

(คนตอ 1 ตร.กม.)

5,278.8

177.7

68.6

112.3

125.4

128.5

หมายเหตุ: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)
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ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: 1) อัตราเจริญพันธุรวม (TFR) เมื่อ พ.ศ. 2593 ในภาวะเจริญพันธุระดับสูง ปานกลาง และต่ำ เทากับ 1.65 1.45 และ 1.25 ตามลำดับ
 2) วัยสูงอายุ ที่ ใช ในการคาดประมาณ กำหนดที่อายุ 65 ปขึ้นไป
 3) เนื่องจากเปนการคาดประมาณจากขอมูล สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 อาจทำใหตัวเลขสัดสวนประชากรใน พ.ศ. 2553 แตกตางจาก 

 ขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ซึ่งยังไมแลวเสร็จสมบูรณ ณ ขณะจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ 
พ.ศ.2553 (รายงานผลลวงหนา)

สัดสวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 จำแนกตามกลุมอายุ ภูมิภาคและเขตการปกครอง

ที่มา:สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533, 2543 และ พ.ศ. 2553 
(รายงานผลลวงหนา)

หมายเหตุ: อัตราเพิ่มประชากรตามแสดงในรูป เปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยในชวงเวลา 10 ป 
ของการทำสำมะโนประชากรและเคหะ ในขณะที่อัตราเพิ่มในชวง 2-3 ปที่ผานมา 
(พ.ศ. 2550-2553) เมื่อคำนวณจากขอมูลทะเบียนราษฎรอยูที่ประมาณรอยละ 0.5

จำนวนประชากรและอัตราเพิ่มประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2452-2553

อัตราเพิ่ม (%) จำนวนประชากร (ลานคน) 

ความหนาแนนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2553 
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พีระมิดประชากรไทยในอีก 40 ปขางหนาตามขอสมมุติภาวะเจริญพันธุระดับตางๆ และรอยละของประชากรจำแนกตามวัย (กลุมอายุหลัก) พ.ศ. 2553 2573 และ 2593
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ความหนาแนน

ประชากรในกรุงเทพฯ 

สูงกวาความหนาแนน

ประชากรโดยเฉลี่ย

ทั้งประเทศ

ถึง 41 เทา...

อัตราเจริญพันธุรวม (TFR) 

คือ จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง (อายุ 15-49 ป)

 ใหกำเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน

ประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 รวม 65.9 ลานคน

กลุมอายุ ภูมิภาค เขตการปกครอง

อายุ 60 ปขึ้นไป
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44.1%
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“เด็กเกิดในประเทศไทยลดลงเหลือปีละ 7.6 แสนคน  

จากที่เคยสูงถึงกว่าล้านคน เมื่อ 30 ปีก่อน ขณะที่คนไทย 

ตายปีละ 4 แสนกว่าคน ช่องว่างคนเกิด คนตาย ลดลงเร็วมาก”

12 สขุภาพคนไทย 2555

การเกิด 

“เดี๋ยวนี้ เด็กเกิดในประเทศไทยน้อยลง” “เด็กรุ่นใหม่ 

ไม่ค่อยอยำกแต่งงำน พวกที่แต่งงำนแล้วก็มีลูกกัน 

น้อยลง” “แต่ก่อนเข้ำไปในหมูบ้่ำนกจ็ะได้ยนิเสยีงเดก็ร้อง

กะจองอแง เดี๋ยวนี้ หมู่บ้ำนเงียบ มีแต่คนแก่”

ค�าพูดต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนภาพภาวะเจริญพันธุ์
ของประเทศไทยทีล่ดต�า่ลงอย่างรวดเรว็ ในรอบ 20-30 ปี 
ที่ผ่านมา ในช่วงปี 2506-2526 ประเทศไทยมีจ�านวน
เดก็เกดิมากเกนิกว่าล้านคนในแต่ละปี ทีเ่รยีกว่า “คนรุน่
เกิด (เกิน) ล้าน” หลังจากนั้น จ�านวนเด็กเกิดได้ลดลง
จนเหลือเพียง 7 แสน 6 หมื่นราย ในปี 2553 มี 
แนวโน้มว่าจ�านวนเด็กเกิดแต่ละปีอาจจะลดลงเหลือ 
ไม่ถึง 7 แสนคน ในอกี 20 ปีข้างหน้า

ในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อน ผู้หญิงไทยคนหนึ่งมี
บตุรเฉลีย่ตลอดวยัเจรญิพนัธุข์องตนมากถงึ 6 คน จ�านวน
บตุรเฉลีย่นี้ ได้ลดลงอย่างรวดเรว็จนถงึปัจจบุนันี ้ผูห้ญงิ
ไทยมีบุตรเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตรา
เจริญพันธุ์ต�่ากว่า “ระดับทดแทน” คือ สตรีคนหนึ่ง 
มบีตุรเฉลีย่ตลอดวยัมบีตุรของตนน้อยกว่า 2 คน ซึง่เป็น
จ�านวนที่จะทดแทนพ่อและแม่

อย่างไรกต็าม แม้อตัราเจรญิพนัธุร์วมของผูห้ญงิ
ไทยจะต�า่กว่าระดับทดแทนแล้ว แต่ประชากรไทยก็ยัง
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แม้แต่ละปีจะมีเด็กเกิดไม่ถึง 8 แสนคน 
แต่ก็ยังมากกว่าจ�านวนคนที่ตายไปปีละ 4 แสนกว่าคน 

สาเหตุส�าคัญที่ท�าให ้ภาวะเจริญพันธุ ์ ของ
ประเทศไทยลดลง คือ คนรุ่นใหม่ ไม่อยากแต่งงาน  
สตรีไทยมสีถานภาพสงูขึน้ ท�างานนอกบ้านมากขึน้ ท�าให้
อตัราส่วนของสตรรีุน่ใหม่ที่ ไม่แต่งงานเพิม่สงูขึน้ คูส่มรส
ที่แต่งงานแล้วในปัจจุบัน ก็มีความต้องการจ�านวนบุตร
ที่น้อยลง การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกัน
ทั่วไป ทั้งควบคุมจ�านวนบุตรให้น้อยลง และเว้นระยะ
การมีบุตรตามที่ปรารถนา 

ประเทศไทยจึงต้องให้ความสนใจ “ต่อคุณภาพ 
ของการเกิด” มากกว่า “ปริมาณการเกิด” แล้ว

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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อัตราเจริญพันธุรวม (TFR) 

คือ จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง (อายุ 15-49 ป)

ใหกำเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน
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พ.ศ.2513 เริ่มเกิดโครงการวางแผนครอบครัว

จำนวนการเกิดในประเทศไทย จำแนกตามกลุมอายุมารดา พ.ศ. 2501-2553

แนวโนมของอัตราเจริญพันธุรวมในประเทศไทย พ.ศ.2503–2558

อายุเฉลี่ยเม�อแรกสมรสของสตรีไทย พ.ศ. 2503-2553 สัดสวนชายหญิงที่ยังไมแตงงานในกลุมอายุ 30-49 ป

พ.ศ.2553: รวมเกิด 761,689 คน

พ.ศ.2553: 637,720 คน

พ.ศ.2553: 123,191 คน ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

ไมทราบ

20 ป ขึ้นไป

ต่ำกวา 20 ป

ที่มา: Prasartkul, P.; Vapattanawong, P.; Thongthai, V. 2011.
หมายเหตุ: 
SPC  = การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร (Survey of Population Change)  
LS   = การศึกษาในระยะยาว (Longitudinal Survey)
SOFT = การสำรวจภาวะการเจริญพันธุ ในประเทศไทย (Survey of Fertility in Thailand)
NS = การสำรวจทั่วประเทศ (National Survey)
CPS = การสำรวจความชุกของการคุมกำเนิด (Contraceptive Prevalence Survey)
CUPS = รูปแบบของการคุมกำเนิดในประเทศไทย (Contraceptive Use Patterns in Thailand)
ทะเบียนชีพ = เปนการคำนวณจากการจดทะเบียนการเกิดในป พ.ศ.2552

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533, 2543 
และ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533, 2543 

และ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)
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14 สขุภาพคนไทย 2555

การเจ็บป่วย 

และการตาย

เดีย๋วนี ้ คนไทยมสีขุภาพดกีว่าแต่ก่อนมาก อายกุย็นืยาว

ขึน้ เมือ่ 40-50 ปีก่อน พอเกิดมา คาดเฉลี่ยว่าคนไทยจะ

มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเฉลี่ยเพียง 50 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่ม

สูงขึ้นถึง 73 ปี เราหวังว่าคนไทยจะยิ่งมีอายุยืนขึ้นไปอีก 

ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า คนไทยน่าจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ 

แรกเกดิถงึ 80 ปี ไม่น้อยกว่าชาวญีปุ่น่ในปัจจบุนัมากนกั

คนไทยตายราว 4 แสนกว่าคนในแต่ละปี  
แต่จ�านวนตายนี้ก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต อีกราว  
10-20 ปีข ้างหน้า อาจจะมีคนไทยตายปีละกว่า  
6 แสนคน (หรอืทีอ่ตัราตายประมาณ 10 คน ต่อประชากร  
1,000 คน) ซึ่งจะเป็นจ�านวนพอๆ กับการเกิด ท�าให้
ประชากรไทยไม่เพิ่มขึ้น หรืออาจถึงขั้นลดจ�านวนลง

อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่สูงขึ้นมากในช่วง
เวลา 3-4 ทศวรรษทีผ่่านมานี ้เป็นผลอย่างมากจากการ
ลดลงของการตายในวัยทารกและเด็ก เมื่อ 40 ปีก่อน 
เดก็เกดิมา 1,000 คน จะตายไปเสยีตัง้แต่อายยุงัไม่ครบ
ขวบถึง 80 คน อัตราตายทารกได้ลดลงเหลือเพียง  
13 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ในปัจจุบัน  
การอนามัยแม่และเด็ก สุขาภิบาล การสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค เช่น การปลูกฝี ฉีดวัคซีน ช่วยท�าให้ทารกและเด็ก
มอีตัรารอดชพีสงูขึน้อย่างมาก อตัราตายในวยัอืน่ๆ ของ
ประชากรไทยกล็ดลงอย่างมากเช่นกนั การพฒันาประเทศ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข สุขาภิบาล 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท�าให้อัตราตายของ
ประชากรไทยลดต�่าลงอย่างมากในทุกกลุ่มอายุ

สาเหตุการตายของประชากรไทยได้เปลี่ยนไป 
จากเดิมมาก ในอดีต คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชื้อ 
ที่แพร่ระบาดไปได้ทั้งทางน�้า อากาศ หรือโดยพาหะ 
น�าโรคชนิดต่างๆ ปัจจุบันการตายของประชากรไทย 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู ่และ 
การใช้ชวีติของตนเอง สาเหตกุารตายทีส่�าคญัในปัจจบุนั 
ได้แก่ โรคเกีย่วกบัทางเดนิหายใจและหลอดเลอืด มะเรง็ 
เอดส์ โรคหัวใจ ความดันเลือด รวมทั้งอุบัติเหตุบนถนน 
โรคสมัยใหม่หลายอย่างสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ได้ด้วยการเปลีย่นพฤตกิรรมส่วนบคุคล เช่น พฤตกิรรม
การกินอาหาร การออกก�าลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา 
การขับขี่ยวดยานพาหนะ

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ คือ  
มผีูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไปเกนิร้อยละ 10 และนบัวนัประชากร
ไทยจะยิ่งมีอายุสูงขึ้น เราก็พอมองเห็นภาพแนวโน้ม 
ของภาวะความเจ็บป่วยของประชากรที่น่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ผู้สูงอายุย่อมมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนอายุ
น้อย ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น 
โรคของผู้สูงอายุมกัจะเป็นโรคเรือ้รงัทีต้่องการการดแูล
ระยะยาว เช่น โรคเบาหวาน โรคความจ�าเสือ่ม อมัพฤกษ์ 
อมัพาต โรคเกีย่วกบักระดกูและฟัน โรคเหล่านีต้้องการ
การรักษาต่อเนื่อง โรคของผู้สูงอายุเหล่านี้จะเพิ่มภาระ
ในการดูแลรักษาให้กับสังคมไทยในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“จ�านวนการตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพราะเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น  

หากเป็นเพราะประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ประมาณว่าร้อยละ 60  

ของคนที่ตายทั้งหมดในแต่ละปีเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป”
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราเกิด อัตราตายของประเทศไทย พ.ศ. 2500-2593

จำนวนการตายของประเทศไทย พ.ศ. 2511-2553

ประมาณจำนวนผูสูงอายุ จำแนกตามภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวันและตามเพศ พ.ศ. 2553-2583

รอยละจำนวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL) 

จำแนกตามสาเหตุ ของคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค พ.ศ. 2551

การตายของประชากรไทย จำแนกตามสาเหตุ พ.ศ. 2545 และ 2551 
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1,302 

2553  2563  2573  2583  

ที่มา: ปทมา วาพัฒนวงศ พ.ศ. 2500-2553 คำนวณจากขอมูลทะเบียนราษฎร (ไมมีการปรับการตกจดทะเบียน) 
และ พ.ศ. 2554-2593 คำนวณจากการฉายภาพประชากร
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กลุมอาการ/โรคไมติดตอ 

คิดเปนรอยละ 59 

ของสาเหตุการตาย 

ใน พ.ศ.2545 โดยเพิ่มขึ้น

เปนรอยละ 71 ใน พ.ศ. 2551

จำนวนการตาย ป 2553 รวม 4.15 แสนคน
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 ไทย

 โรคติดตอ

ในภูมิภาค (เฉลี่ย)  ไทย

 โรคไมติดตอ

ในภูมิภาค (เฉลี่ย)  ไทย

การบาดเจ็บ

ในภูมิภาค (เฉลี่ย)

ที่มา: Global Health Observatory (GHO), WHO. 
[http://www.who.int/gholcountries/en/; 
เขาถึง 30 พ.ย. 2554]

ที่มา: ขอมูลทะเบียนราษฎร

ที่มา: Global Health Observatory (GHO), WHO; 
[http://www.who.int/gho/countries/en/; เขาถึง 30 พ.ย. 2554]

หมายเหตุ: ประเทศในภูมิภาค หมายถึง กลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ขององคการอนามัยโลก

ที่มา: ประมาณโดยผูเขียน จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547

ภาวะพึ่งพิง (Dependency) หมายถึง ภาวะที่ผูสูงอายุไมปฏิบัติกิจอยางเปนอิสระ แตตองการความชวยเหลือหรือการเฝาระวังจากบุคคลอ�น
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ยอยๆ ในขณะที่ตัวผูยายถิ่นรวมทั้งสมาชิกในครัวเรือน
อาจตองเผชิญกับปญหาสุขภาพกายและจิตใจ 

กอนการยายถิ่น แรงงานยายถิ่นมักจะเปนผูที่มี
สถานะสุขภาพดีกวาผูที่ ไมยายถิ่น และสุขภาพโดยรวม
อาจปรับดีขึ้นภายหลังการยายถิ่นในระยะแรก อยางไร
ก็ดี เมื่อศึกษาตามระยะเวลาที่อาศัยในถิ่นปลายทาง 
ยิง่อยูนานเทาไหรกลบัพบวาสขุภาพโดยทัว่ไปของแรงงาน
กลุมนีม้แีนวโนมทีจ่ะแยลงกวาเมือ่กอนยายถิน่ โดยเฉพาะ
ดานจติใจและทางสงัคม นอกจากนี ้การยายถิน่มกัสราง
ความกังวลใจใหกับพอแมผูสูงอายุ อีกทั้ง เด็กๆ ที่พอ
แมตองไปทาํงานตางถิน่ กม็ีโอกาสสงูทีจ่ะประสบปญหา
สุขภาพจิตใจและภาวะโภชนาการที่ ไมเหมาะสม 

ขณะนี้มี โครงการและกิจกรรมในชุมชน/หมูบาน
ที่ ไดดแูลผูสงูอายแุละเดก็ อยูบางพอสมควร แตยงัไมมี
โครงการใดทีมุ่งเนนกลุมผูสงูอายแุละเดก็ทีป่ระสบปญหา
อนัเนือ่งมาจากการยายถิน่ของสมาชกิในครวัเรอืนทีเ่ปน
ลกูของผูสงูอายหุรอืพอแมของเดก็ การปองกนัและการ
แก ไขปญหาเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออนโดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งตองการผูที่มี
ความรู และความชํานาญเฉพาะดาน

รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“แนวโนมการยายถิ่นของคนไทยลดลง และพบวาหลังการยายถิ่น 2 ป 

แรงงานยายถิ่นมีสุขภาวะทั่วไปดีขึ้น แตหลังจากนั้นอีก 2 ป (ปที่ 4) 

กลับแยลง โดยเฉพาะ ดานจิตใจและสุขภาวะทางสังคม”

จํานวนผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่นในประเทศไทย

มแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง อยางไรกด็ ีผลกระทบทาง

สุขภาพ ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ของตัวผูยายถิ่น 

โดยเฉพาะในกลุมวัยแรงงาน เชนเดียวกับผลกระทบที่มี

ตอสมาชิกในครัวเรือนตนทางที่สวนใหญเปนเด็กและ

ผูสูงอายุ ยังคงเปนประเด็นสําคัญที่ตองเฝาระวัง

ในชวง 5 ปทีผ่านมา อตัราการยายถิน่ของประชากร
ภายในประเทศมีแนวโนมลดลง จากรอยละ 4.3 ของ
ประชากรทั้งหมด ในป 2548 เปนรอยละ 3.0 ในป 
2552 โดยกระแสของการยายถิน่ระหวางเมอืงและชนบท
มีลักษณะยืดหยุนตามภาวะเศรษฐกิจ ในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจ ป 2540 และ ป 2551-2552 การยายถิ่น
จากเมอืงสูชนบทมแีนวโนมสงูขึน้ ในขณะทีก่ารยายจาก
ชนบทกลับลดลง 

สําหรับ “กลุมแรงงาน” ซึ่งสวนใหญเปนกลุม
วัยรุนตอนตนถึงกลุมวัยทํางานตอนกลาง ที่ยายถิ่นจาก
ชนบท เขามาหางานทําในเมือง การยายถิ่นนั้นอาจ
สงผลกระทบไดทั้งดานบวกและดานลบตอตัวบุคคล 
ครัวเรือนหรือชุมชนในถิ่นตนทาง เงินสงกลับจากการ
ยายถิ่นสามารถนําไปใช ในการปรับปรุงที่อยูอาศัยของ
ครัวเรือน การศึกษาของเด็ก หรือการลงทุนในธุรกิจ

16 สขุภาพคนไทย 2555

การยายถิ่น (ในประเทศ) 

กับสุขภาพ
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จำนวนผูยายถิ่น จำแนกตามสถานภาพการยายถิ่น ป พ.ศ. 2545-2552

กระแสการยายถิ่นของผูยายถิ่น จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2552

ภาวะโภชนาการของเด็กที่มีแมอยูดวย 

เทียบกับเด็กที่ไมมีแมอยูดวย (แมยายถิ่น) 

อัตราการยายถิ่น ของประชากรไทย พ.ศ. 2548-2552

รอยละของผูยายถิ่นทั้งหมด จำแนกตามกระแสการยายถิ่น

ระหวางเขตเมืองและชนบท ระหวาง พ.ศ. 2535-2552

สุขภาวะ (คะแนนเฉลี่ย) ของผูยายถิ่น 2 ป และ 4 ป เปรียบเทียบกอนและหลังยายถิ่น

รอยละของผูยายถิ่น จำแนกตามเหตุผลการยายถิ่น พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2552
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ที่มา:  โครงการการยายถิ่นและสุขภาพ
ประชากร อายุ 15-33 ป; 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: สุขภาวะ วัดจาก 
SF36 Questionnaire

 โดยแตละดานมีคะแนนเต็ม 
 100 คะแนน

ที่มา: การสำรวจการยายถิ่น
ของประชากร พ.ศ. 2545 
และ พ.ศ. 2552 
สำนักงานสถิติแหงชาติ

199

3,357

3,596

101

1,887

2,161

57

1,393

1,355

58

1,004

1,115

44

973

1,078

32

895

921

56

1,013

928 

ที่มา: การสำรวจการยายถิ่นของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ

ยายมาจากประเทศอ�นๆ

ยายระหวางภาค

ยายในภาคเดียวกัน

6.3

32.5

23.3

9.0

7.5

21.5

12.6

23.9

33.5

9.5

3.6

16.8

สุขภาพจิต

ความสามารถดานสังคม

ความรูสึกและนึกคิด

ความสามารถทางรางกาย

สุขภาพทั่วไป
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68.2

68.1

การสำรวจการยายถิ่นของประชากร โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ใหคำจำกัดความ “ผูยายถิ่น” หมายถึง ผูที่ยายสถานที่อยูอาศัยจากหมูบานอ�น หรือเขตเทศบาลอ�น 

หรือจากประเทศอ�น ซึ่งเปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทาย มายังหมูบานหรือเขตเทศบาลซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูปจจุบัน ภายในระยะเวลา 1 ป กอนการสำรวจ 

ผูยายถิ่น ทั้งสิ้น 1,997,733 คน 

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ 

ยายเขา

เขตชนบท

72.5%

ตางประเทศยายเขา

เขตชนบท 2.2%

เขตเมืองยายเขา

เขตชนบท 43.0%

เขตชนบทยายเขา

เขตชนบท 27.3%

ตางประเทศยายเขา

เขตเมือง 0.6%

เขตชนบทยายเขา

เขตเมือง 11.9%

เขตเมืองยายเขา

เขตเมือง 15.0%

ยายเขา

เขตเมือง

27.5%

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ.2535, 2537, 2540, 2545, 2550 
และพ.ศ.2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล พ.ศ. 2535-2551 
จาก รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553

ที่มา:  โครงการ CHAMPSEA (2554);: 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ: ภาวะโภชนาการ วัดจากน้ำหนัก สวนสูงของเด็ก (3-11 ป) 
และใชแบบจำลอง WHO กำหนดระดับโภชนาการ
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อยูกับแม

ไมไดอยูกับแม

71.6

67.1

ปกติ น้ำหนักเกิน แคระแกร็น ผอม

ยายถิ่น 4 ป

ยายถิ่น 2 ป

กอนยาย

1711 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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“1 ใน 25 คนของประชากรในไทยเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และ กัญญา อภิพรชัยสกุล 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่เหมาะสมกับแรงงานและผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้ 
เป็นเรื่องที่ต้องเร่งพิจารณา นอกจากนั้น ลักษณะ 
การเจ็บป่วยที่พบในกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติชี้ว่า การเฝ้า
ระวัง ส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ  
เช่น มาลาเรีย วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่ส�าคัญ

ในอีกด้านหนึ่ง ในปี 2550 ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 
ในโรงพยาบาลเอกชนไทยมีจ�านวนสูงถึง 1.37 ล้านคน 
เพิ่มจาก 0.55 ล้านคน ในปี 2544 ซึ่งคาดว่าเป็น 
ผลจากการส่งเสรมิการเป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชยี
ของประเทศไทย (Thailand: Centre of Excellent 
Health Care of Asia) ตั้งแต่ปี 2546 

ตวัเลขนีย้งัส�ารวจไม่ครบ และยงัไม่ได้รวมผูป่้วย
แรงงานข้ามชาติและผู้ป่วยต่างชาติตามเขตชายแดน  
ซึง่ถ้ารวมกนัทัง้หมดน่าจะเกนิ 3 ล้านคน การเพิม่จ�านวน
ผู้ป่วยต่างชาตินี้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ระบบบริการ
สุขภาพของไทยต้องพิจารณาถึงการพัฒนาและเพิ่ม 
ขีดความสามารถด้านทรัพยากรและบุคลากรทาง 
การแพทย์ต่างๆ เพื่อรองรับและไม่ ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสุขภาพแก่คนไทย
ในประเทศ

แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากยังคงไม่มีหลักประกันทาง

สุขภาพ การเข้าถึงบริการที่จ�าเป็น รวมถึงการส่งเสริม

และป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่ระบาด เป็นเรื่องที่ 

ต ้องให ้ความส�าคัญและเฝ้าระวัง และด ้วยจ�านวน 

คนไข้ชาวต่างชาติที่สูงขึ้นทุกปี จึงจ�าเป็นต้องติดตาม 

ผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในภาพรวมและ 

การวางแผนรับมือในระยะยาวถือว่ามีความจ�าเป็น

ส�ามะโนประชากรและเคหะล่าสุด ปี 2553 พบ
ว่า ประเทศไทยมปีระชากรที่ ไม่ได้ถอืสญัชาติไทยทัง้สิน้ 
ประมาณ 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 4.1 ของประชากร 
ในจ�านวนนี้ มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ ในกรุงเทพฯ และ 
เขตภาคกลาง คาดว่า เกือบร้อยละ 90 เป็นแรงงาน 
ชาวต่างชาติที่เข้ามาพ�านักอาศัยและท�างานในประเทศ 
ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า 
ลาว และกมัพชูา แรงงานข้ามชาตกิลุม่นีร้วมถงึผูต้ดิตาม 
ที่ยังมีสถานภาพการท�างานผิดกฎหมาย หรือไม่มี 
ใบอนุญาตท�างาน น่าจะยังมีสูงกว่า 1 ล้านคน

ภายใต้สถานการณ์ “สังคมผู้สูงอายุ” รวมถึง  
การเปลีย่นแปลงโครงสร้างก�าลงัแรงงานของไทย ส่งผล 
ให้ความจ�าเป็นในการจ้างแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อมาท�างานในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
รวมถึงการสร้างหลักประกันและสวัสดิการทางสุขภาพ

18 สขุภาพคนไทย 2555

การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ)  

กับสุขภาพ
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ผูปวยในผูปวยนอก

 

ที่มา: วาทินี และคณะ (2555) คำนวณจาก ผลการสำรวจระดับชาติ “ความรู ทัศนคติ 
และพฤติกรรมเกี่ยวกับวัณโรคในกลุมคนไทย และแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2554” 

หมายเหตุ: “ผูที่ ไมใชคนไทย” ประกอบดวย กลุมแรงงานขามชาติ และกลุมชาติพันธุที่ ไมมีสัญชาติไทย

ที่มา: สำนักสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 
อางใน อัญชนา, วิโรจน และ ศิรชัย, 2552

หมายเหตุ: 1. ขอมูลนี้รวบรวมจากตัวเลขที่ โรงพยาบาลรายงานเขามา 
 (รวม 55 โรงพยาบาลในป 2550) ซึ่งอาจยังไมครบถวน

  2. ขอมูลตั้งแตป 2546 เปนตนมา อาจรวมกรณีที่คนไขกลับมารับ
 การรักษาซ้ำ (revisit) ดวย

พ
ัน
ค
น

ร
อ
ย
ล
ะ

มีหลักประกัน/สวัสดิการแตไมใช

มีหลักประกัน/สวัสดิการและใช

ไมมีหลักประกัน/สวัสดิการ

กรุงเทพฯ 0.7

กลาง 1.0

เหนือ 0.4

ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2

ใต 0.4

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
(รายงานผลลวงหนา)

สัญชาติไทย 63.2

สัญชาติอ�น 2.7
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จำนวนแรงงานขามชาติที่ ไดรับอนุญาตทำงานในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง 

(พ.ศ. 2544 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)

การใชสิทธิประโยชนจากหลักประกันหรือสวัสดิการทางสุขภาพในการรักษาพยาบาลของคนไทย

เทียบกับผูที่ ไมใชคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) จำแนกตามประเภทการรักษาการเจ็บปวยครั้งสุดทาย

การคาดประมาณจำนวนประชากรตางชาติในประเทศไทย จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2552-2553

จำนวนคนไขตางชาติที่มารับบริการทางการแพทย

ในโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ. 2544-2550

การคาดประมาณจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นตอปจากนโยบายศูนยกลางทางการแพทย (medical hub)

10 อันดับโรคที่พบมากในผูปวยชาวตางชาติเปรียบเทียบกับคนไทย 

พ.ศ. 2553

จำนวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 

จำแนกตามสัญชาติและภูมิภาค

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สำนักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน

50.8

572.2

69.4

421.8

79.6

304.4

100.5

873.6

101.1

745.5

112.8

713.6

209.2

596.6

228.4

562.3

210.7

1,334.2

344.7

955.6

689.2

1,273.6

คนไทย ไมใชคนไทย คนไทย ไมใชคนไทย

35.7

59.4

4.9

7.1

40.5

52.4

7.6

92.4

29.4

70.6

 10 อันดับโรคติดตอที่พบมาก ผูปวยชาวตางชาติ ผูปวยคนไทย

 1 ทองเสียเฉียบพลัน ทองเสียเฉียบพลัน

 2 ไขไมทราบสาเหตุ ไขไมทราบสาเหตุ

 3 มาลาเรีย ปอดอักเสบ

 4 ไขเลือดออก ไขเลือดออก

 5 ปอดอักเสบ ไขหวัดใหญ

 6 โรคตาแดง โรคตาอักเสบ โรคตาแดง โรคตาอักเสบ

 7 วัณโรครวม อาหารเปนพิษ

 8 โรคติดตอทางเพศสัมพันธ สุกใส

 9 อาหารเปนพิษ วัณโรครวม

 10 ไขหวัดใหญ งูสวัด

แรงงานขามชาติ

ที่ ไดรับใบอนุญาตทำงาน

ในประเทศไทย 

เดือน พ.ย.2554 

จำนวนรวม 1.96 ลานคน

ที่มา: รายงานการเฝาระวังโรคในชาวตางชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2553, 
สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2553) 
ซึ่งเปนการเฝาระวังโรคในผูปวยชาวตางชาติโดยรับรายงานผูปวยที่เขารับ
การรักษาจากสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ 

 
ชวงป พ.ศ.

 จำนวนแพทยที่ตองการ รอยละของจำนวนแพทยที่ตองการ

  เพิ่มขึ้นรวม ตอป
ก
 เพิ่มขึ้นโดยคนไขตางชาติ

  สมมติฐาน 1
ข
 สมมติฐาน 2

ค 
สมมติฐาน 1 สมมติฐาน 2

 2549-2550 856-999 971-1,159 6.7%-8.0% 17.8%-20.7%

 2551-2552 969-1,132 1,092-1,313 6.3%-8.0% 16.9%-20.7%

 2553-2554 899-1,174 1,133-1,416 7.3%-10.3% 19.2%-25.6%

 2557-2558 1,034-1,239 1,210-1,542 8.5%-12.2% 21.8%-29.5% 

 ประเภท จำนวนที่คาดประมาณ (คน) รอยละ

พำนักอาศัยอยางเดียว 373,251  10.6%

ผูพักอาศัยชั่วคราว  121,109  3.4%

นักทองเที่ยวและวีซาผานแดน  92,014  2.6%

นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)  19,052  0.5%

ผูพลัดถิ่นอพยพ (อาศัยในคายชั่วคราวผูพลัดถิ่นอพยพ)*  141,076  4.0%

พำนักอาศัยและทำงาน 3,141,580  89.4%

แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีฝมือและกึ่งมีฝมือ (รวมผูติดตาม)  106,486  3.0%

ผูพำนักเกินอายุวีซา (พ.ศ.2550)  65,558  1.9%

กลุมชาติพันธุ   303,610  8.6%

คนไรรัฐ หรือไรสถานะทางทะเบียน   210,182  6.0%

แรงงานขามชาติจากประเทศพมา กัมพูชาและลาว (รวมผูติดตาม)   2,455,744  69.9%

รวม 3,514,831  100.0%

หมายเหตุ: ก) รวมจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากคนไขไทย
และคนไขตางชาติ โดยสมมติวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขไทย
ไดไมเกินวันละ 72-80 ครั้ง ซึ่งมีขอสังเกตวาอาจเปน
การกำหนดภาระงานของแพทยที่สูงเกินควร 

 ข) สมมติฐาน 1 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ไดไมเกินวันละ 40-48 ครั้ง

 ค) สมมติฐาน 2 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ไดไมเกินวันละ 14-16 ครั้ง

ที่มา: Thailand Migration Report 2011 (Jerrold W. Huguet และ Aphichart Chamratrithirong, 2011)
หมายเหตุ: *ผูพลัดถิ่นอพยพ ไมถูกนับรวมในสำมะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย

ที่มา: Anchana Na-Ranong and Viroj Na-Ranong, 2011

1911 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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คุณภาพชีวิตและ 

การพัฒนามนุษย์
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

“เยาวชนไทยอายุ 18-21 ปี เพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้น  

เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

ระดบั “คณุภาพชวีติ” เป็นสิง่ทีว่ดัและเปรยีบเทยีบได้ยาก 

ปัจจบุนั มแีนวคดิทีเ่กีย่วข้องซึง่ตคีวามไว้ในหลายแนวทาง 

ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุวิสัยหรืออัตวิสัย ด้านการพัฒนา

มนษุย์ หรอืด้านความมัน่คงของมนษุย์ภายใต้กรอบแนวคดิ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี “ดัชนีคุณภาพชีวิต” 
หรือ “Quality of Life Index” ดีเป็นอันดับที่ 86 จาก
ทั้งสิ้น 192 ประเทศ โดยมีจุดแข็งที่ส�าคัญเมื่อเทียบ 
กับประเทศอื่นในด้านค่าครองชีพและด้านสุขภาพ ใน
ขณะทีจ่ดุอ่อนได้แก่ด้าน ภมูอิากาศ สภาพเศรษฐกจิและ
เสรีภาพ แม้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น “ค่าครองชีพ”  
ของคนไทยจะถือว่าต�่า แต่จากการส�ารวจในคนไทย  
1 แสนคนทั่วประเทศ กลับพบผู้ที่ประสบปัญหาค่า 
ครองชีพและค่าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสูงถึงร้อยละ 77  
ในสัดส่วนที่รองลงมา ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายและปัญหาเรื่องเครียด ตามล�าดับ

“การศึกษา” ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ส�าคัญต่อการ
พฒันามนษุย์และคณุภาพชวีติของคนในสงัคม ในปี 2554 
ประเทศไทยอยู่ในล�าดบัที ่103 จากทัง้หมด 187 ประเทศ 
ตามระดบั “ดชันกีารพฒันามนษุย์” แม้จ�านวนปีการศกึษา 

เฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จะมีทิศทางปรับ 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8.2 ปี 
อย่างไรก็ตาม ปัญหา “ความเหลื่อมล�้า” ในการเข้าถึง
การศึกษาก็ยังคงมีสูง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ใน 100 คน ของเด็ก
และเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่สุด พบว่า 
เพยีง 57 คน และ 2 คน ตามล�าดบัเท่านัน้ที่ ได้เข้าศกึษา  
ในขณะที่กลุ ่มซึ่งอยู่ ในครัวเรือนที่มีฐานะร�่ารวยที่สุด  
ได้เข้าศึกษาสูงถึง 100 คน และ 71 คน ตามล�าดับ 

ภายใต้กรอบแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ความพยายามในการพฒันาคณุภาพชวีติของคนรุน่ปัจจบุนั 
ไม่ควรบั่นทอนหรือลดโอกาสในการพัฒนาและรักษา
ระดบัคณุภาพชวีติทีด่ขีองคนในรุน่ถดัไป ตวัชีว้ดัคณุภาพ
ชวีติใหม่ๆ ในปัจจบุนั เช่น ดชันีโลกมสีขุ และ ดชันสีงัคม
ที่ยั่งยืน จึงให้ความส�าคัญต่อประเด็นหรือองค์ประกอบ
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัด

20 สขุภาพคนไทย 2555
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ดัชนีคุณภาพชีวิต  

(Quality of Life Index)

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  

(Human Development Index)

ดัชนีโลกมีสุข  

(Happy Planet Index)

ดัชนีสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable 

Society Index)

พื้นฐานแนวคิด ชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตใน 9 มิติ

ชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย์ของ

ประเทศ โดยค�านึงถึงการมีชีวิต

ยืนยาวและสุขภาพดี ความรู้  

และมาตรฐานคุณภาพชีวิต

ชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

ด้วยความยืนยาวของชีวิตและความ

พึงพอใจในการใช้ชีวิต เปรียบเทียบกับ

ทรัพยากรของโลกที่สูญเสียไป

ชี้วัดระดับความยั่งยืนของสังคม  

บนพื้นฐาน การมีสุขภาวะของมนุษย์ 

สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาวะทางเศรษฐกิจ

องค์ประกอบ

ค่าครองชีพ, เวลาว่างและวัฒนธรรม, 

เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, เสรีภาพ, 

สุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐาน,  

ความเสี่ยงและความปลอดภัย,  

สภาพภูมิอากาศ

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด, จ�านวนปี

เฉลี่ยและจ�านวนปีคาดการณ์ของ 

การได้เรียนหนังสือ และ ระดับรายได้

ประชาชาติต่อหัว

ผลคูณระหว่างอายุคาดเฉลี่ยกับ

คะแนนความพึงพอใจในชีวิต  

หารด้วย ระดับของรอยเท้า 

ต่อระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดย่อยสุขภาวะของมนุษย์  

สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ 

สุขภาวะทางเศรษฐกิจ  

ทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด 

ปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2552 (HPI 2.0) พ.ศ. 2553

อันดับที่ของประเทศไทย/

จ�านวนประเทศที่มี 

การจัดอันดับ

อันดับที่ 86 จาก 192 ประเทศ อันดับที่ 103 จาก 187 ประเทศ อันดับที่ 41 จาก 143 ประเทศ อันดับที่ 38 จาก 151 ประเทศ

หน่วยงานที่จัดอันดับ International Living UNDP New Economics Foundation Sustainable Society Foundation

ระดับมัธยมปลาย

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทยในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ พ.ศ. 2554

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทย

ในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ 

(เรียงอันดับจากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด)
คน (ตอ 100 คน)

อัตราการเขาเรียนอยางหยาบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย ซึ่งใชเปรียบเทียบในระดับนานาประเทศ

ดัชนีคุณภาพชีวิตรวม

ภูมิอากาศ

เศรษฐกิจ

เสรีภาพ

ความเสี่ยงและความปลอดภัย

สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

สิ่งแวดลอม

การพักผอนและวัฒนธรรม

สุขภาพ

คาครองชีพ

10 ปญหาที่คนไทยประสบอยูในปจจุบันมากที่สุด

ที่มา: Quality of Life Index, 2011 by International Living;
http://www1.internationalliving.com/qofl2011/show_country.php?country=Thailand

ที่มา: 10 เสียงสะทอนของ “คนไทย” (29 สิงหาคม พ.ศ. 2554) 
http:www.khonthaifoundation.org

หมายเหตุ: จากการสำรวจประชากรไทย 100,000 คนทั่วประเทศ 77 จังหวัด 
ภายใตโครงการ “คนไทยมอนิเตอร เสียงนี้มีพลัง”

ที่มา: สำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม  สศช.
หมายเหตุ: 1) ระดับฐานะ วัดจากระดับรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค; 2) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับมัธยมปลาย = จำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลายทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 15-17 ป; 
 3) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับอุดมศึกษา= จำนวนนักเรียนระดับอุดมศึกษาทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 18-21 ป

จำแนกตามระดับฐานะ จำแนกตามภูมิภาค 

ระดับอุดมศึกษาระดับมัธยมปลาย ระดับอุดมศึกษา

20% จนที่สุด 20% ที่ 2 20% ที่ 3 20% ที่ 4 20% รวยที่สุด รวม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต รวม
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ราคาพืชผล/สินคาเกษตรตกต่ำ

ภัยธรรมชาติ

อบายมุข เชน การเลนหวย การพนัน

การติดเหลา/ด�มเคร�องด�มมึนเมา
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กําลังแรงงานและ

มิติทางเศรษฐกิจ
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

“แรงงานไทยกําลัง “สูงอายุ” แรงงานไทย รอยละ 25 มีอายุ 50 ป ขึ้นไป 

ในป พ.ศ. 2554”

จากการเคลื่อนสูภาวะสูงวัยของประชากรไทย แนวโนม

ภาวะพึ่งพิงทางประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบที่จะมี

ตอโครงสรางกําลังแรงงานของประเทศ และปญหา

ความยากจนในกลุมประชากรสงูอาย ุเปนเรือ่งทีค่วรจบัตา

มองและเตรียมการรองรับ

ดวยจํานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
การพึง่พงิ (ทางอาย)ุ ของประชากรมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้
ตามลําดับ ในป 2554 อัตราสวนพึ่งพิงผูสูงอายุตอ
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) 100 คน อยูที่
ประมาณ 18 คน (ผูสูงอายุ 1 คน พึ่งพิงวัยแรงงาน 
5.5 คน) อีกประมาณ 20 ปขางหนา อัตราสวนนี้จะ
เพิ่มสูงถึงแรงงาน 100 คน ตอผูสูงอายุ 41 คน (หรือ
ผูสูงอายุ 1 คนพึ่งพิงวัยแรงงานเพียง 2.4 คน) 

จนถึงปจจุบัน แมผลิตภาพของแรงงานไทยจะ
เพิ่มสูงขึ้น แตเปนในอัตราที่คอนขางตํ่า โดยเฉพาะใน
ภาคเกษตรกรรม ซึง่มกีารจางงานเกอืบรอยละ 40 ของ
กําลังแรงงานทั้งหมด แตมีสัดสวนมูลคาผลผลิตเพียง
ไมถึงรอยละ 10 ของ GDP ประเด็นนี้เปนเรื่องที่นา
หวงใยเพราะในอนาคตอันใกลซึ่งประชากรจํานวนมาก
จะเข าสู วัยสูงอายุ สัดสวนประชากรวัยแรงงาน
จะลดลง อกีทัง้ กาํลงัแรงงานทีม่อียูกจ็ะมอีายโุดยเฉลีย่
เพิ่มมากขึ้น การเร งสงเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การทํางานและผลิตภาพของแรงงานจึงเปนเรื่องที่มี
ความสาํคญั เชนเดยีวกบัการพจิารณานโยบายทางเลอืก
อืน่ๆ เพือ่สงเสรมิการทาํงานหลงัเกษยีณหรอืขยายอายุ
การทาํงานของผูสงูอายใุหยาวนานขึน้ ซึง่จะเปนประโยชน
ตอเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวมและตอผูสงูอายเุอง 
ใหยังคงมีส วนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลด
การพึง่พงิและมรีายไดเพยีงพอตอการดาํรงชพีในวยัชรา 

ทัง้นี ้“การออม” เปนเครือ่งมอืจดัการความเสีย่ง 
และเปนภูมิคุมกันที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก
บัญชีรายไดประชาชาติ พ.ศ. 2552 มูลคาการออมของ
ครัวเรือนคิดเปนเพียงรอยละ 11 ของรายไดครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางตํ่า หากพิจารณาตาม
หลักการ “ใชจาย 3 สวน ออม 1 สวน” การสงเสริม
การออม ในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนหลักประกันรายได
ยามชราของคนไทย จึงเปนเรื่องที่ควรสนับสนุน ควบคู
ไปกบัการแกปญหาความยากจนในกลุมผูสงูอาย ุซึง่พบ
วามสีดัสวนเพิม่มากขึน้ตอจาํนวนคนจนทัง้หมดในประเทศ 
อันนาจะเปนผลมาจากการลดลงของรายไดเมื่อเขาวัย
ชราและการมเีงนิออมที่ ไมเพยีงพอตอคาใชจายทีจ่าํเปน 
อีกทั้งไมมีหลักประกันทางรายได ในดานอื่นๆ
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รายจายเพ�อการบริโภค รายจายอ�นๆ การออม

อัตราสวนพึ่งพิง (dependency ratio) ของประชากรไทย พ.ศ. 2543-2573

โครงสรางอายุกำลังแรงงานไทย พ.ศ. 2553 จำแนกตามภาคการจางงาน

รายไดตอเดือนเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จำแนกตามอายุ พ.ศ. 2552

โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

และโครงสรางกำลังแรงงาน พ.ศ. 2553

ผลิตภาพแรงงานไทยในภาพรวม และในบางอุตสาหกรรม 

(เกษตรกรรม การผลิต การเงิน) พ.ศ. 2544-2552

รอยละคนจนตอประชากรทั้งหมด และรอยละของคนจนทั้งหมดจำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2553

โครงสรางอายุกำลังแรงงานไทย พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554

สัดสวนรายไดครัวเรือนทั้งประเทศ จำแนกตามประเภทรายจาย พ.ศ. 2544-2552
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ที่มา: ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
สำนักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดยสำนักพัฒนา
ฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม, สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573, 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ: อัตราสวนพึ่งพิงรวม หมายถึงจำนวนประชากรเด็กและประชากรสูงอายุตอจำนวนประชากรวัยแรงงาน 100 คน
อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก คำนวณจาก ประชากรวัยเด็ก หาร ประชากรวัยแรงงาน คูณ 100
อัตราสวนพึ่งพิงผูสูงอายุ คำนวณจาก ประชากรผูสูงอายุ หาร ประชากรวัยแรงงาน คูณ 100

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ไตรมาส 1) สำนักงานสถิติแหงชาติ 

ที่มา: รายไดประชาชาติของประเทศไทย ฉบับป พ.ศ. 2552, 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ท่ีมา: การสำรวจแรงงานนอกระบบ (การสำรวจในไตรมาส 3) สำนักงานสถิติแหงชาติ 

ที่มา: สถานการณความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย, 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลเปนคาเฉลี่ย 
4 ไตรมาส โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: คำนวนจากขอมูล การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลง โครงสรางประชากรกับ
 ความเหลื่อมล้ำทางรายได ในประเทศไทย (สวรัยและคณะ, 2554)
หมายเหตุ: รายได ในที่นี้ รวมถึงรายไดจากการทำงาน รายไดที่ ไมไดเกิดจากการทำงาน (เชน เงินที่ ไดรับ

ความชวยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ) รายไดจากทรัพยสิน (เชน ดอกเบี้ย) และรายได
ที่บุคคลไดรับในรูปสวัสดิการ/สินคา และบริการตางๆ

อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก (0-14 ป) อัตราสวนพึ่งพิงผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
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แรงงานในระบบ (14.6 ลานคน) แรงงานนอกระบบ (24.1 ลานคน)

โครงสรางผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) โครงสรางกำลังแรงงาน
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อัตราสวนพึ่งพิง

วัยเด็ก 30 คน 

และอัตราพึ่งพิง

ผูสูงอายุ 18 คน

ป 2573 

อัตราสวนพึ่งพิง

วัยเด็ก 22 คน 

และอัตราพึ่งพิง

ผูสูงอายุ 41 คน
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24 สขุภาพคนไทย 2555

ครอบครัวและ 

การเกื้อหนุนทางสังคม

ด้วยอายคุาดเฉลีย่ทีย่นืยาวขึน้ของคนไทย ในขณะทีอ่ตัรา

เกิดลดต�่าลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยก�าลังเคลื่อนสู่ 

การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์ การสร้าง 

ความเข้มแขง็ของการเกื้อหนุนทางสังคมต่อผู้สูงอายุใน

รูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อสร้างหลักประกัน

ทางรายได้ยามชราจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา 

“ครอบครวั” หรอื “ครวัเรอืน” ยงัคงเป็น “สถาบนั” 
ที่มีบทบาทส�าคัญในการเกื้อหนุนทางสังคมแก่สมาชิก
เมือ่ยามสงูอาย ุกระนัน้ สถาบนันีก้อ็ยู่ในช่วงการเปลีย่นแปลง 
หรอืเปลีย่นผ่านด้วยเช่นกนั จากการทีผู่ส้งูอายมุจี�านวน
มากขึ้นและหลายคนพักอาศัยอยู่กับลูกหลาน ท�าให้
ปัจจุบันสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็น “ครัวเรือนขยาย” มี
เพิม่มากขึน้ โดยคดิเป็นกว่า 1 ใน 3 ของครวัเรอืนทัง้หมด 
ในขณะที่ “ครัวเรือนเดี่ยว” มีสัดส่วนลดลง อย่างไรก็ดี 
ข น า ด ค รั ว เ รื อ น ไ ท ย โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ก ลั บ พ บ ว ่ า 
ลดลงอย่างต่อเนือ่งอยูท่ีเ่พยีง 3 คน ในปี 2553 ค�าถาม
ที่ตามมา คือ ใน 3 คนนั้น หาก 1 หรือ 2 คน เป็น 
ผู้สูงอายุ สมาชิกที่เหลือในครอบครัวจะสามารถดูแล
และเกื้อหนุนผู ้สูงอายุได้เหมือนในอดีตได้อย่างไร  
สิ่งนี้สะท้อนต่อมุมมองของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไปว่า  
แหล่งเงินหรือรายได้ที่ส�าคัญในยามชราคงต้องมาจาก

การท�างานเลี้ยงตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มักจะ
คาดหวังจากลูกหลาน

ในก�าลังแรงงานไทยทั้งสิ้นกว่า 38 ล้านคน  
มีเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีหลักประกันทางรายได้
เมื่อเข้าสู ่วัยชรา (หากไม่นับรวมการได้เบี้ยยังชีพ 
ผูส้งูอาย ุ500 บาท) ในจ�านวนนี ้9.7 ล้านคน อยูภ่ายใต้ 
กองทนุประกนัสงัคม ซึง่ให้สทิธปิระโยชน์ กรณชีราภาพ 
และ 1.2 ล้านคน ภายใต้กองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
เมือ่ความสามารถในการเกือ้หนนุจากครวัเรอืนมแีนวโน้ม
ลดลง อกีทัง้ ความครอบคลมุของการคุม้ครองทางสงัคม
ในกรณีนี้ก็ยังมีค่อนข้างต�่า จึงมีค�าถามว่าผู้สูงอายุใน
อนาคตจะคาดหวังการเกื้อหนุนทางสังคมจากแหล่งอื่น
ใดได้บ้าง น่ายินดีที่ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
ในสงัคมไทย” ได้ชี้ ให้เหน็ถงึความเข้มแขง็ของชมุชนไทย
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพอจะ
ท�าให้มีความหวังว่า “ชุมชน” อาจจะเป็นค�าตอบของ 
ข้อค�าถามข้างต้นก็เป็นได้

“เทียบกับ 40-50 ปีก่อน ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงถึง 1.8 เท่า  

ในปี 2553 มีสมาชิกโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 3 คน”

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย
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ที่มา:  การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมายเหตุ: (1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ประกอบดวย 6 ดัชนีองคประกอบยอย 
 ไดแก ดัชนีการมีสุขภาวะ ดัชนีครอบครัวอบอุน ดัชนีชุมชนเขมแข็ง  
 ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ดัชนีสภาพแวดลอมและ
 ระบบนิเวศสมดุล ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

 (2) รอยละ 90-100 = ระดับดีมาก; รอยละ 80-89.9 = ระดับดี; 
 รอยละ 70-79.9 = ระดับปานกลาง; รอยละ 60-69.9 = ระดับ
 ตองปรับปรุง; นอยกวา รอยละ 60 = ระดับเรงแกไข 

ที่มา: มิติหญิงชาย สำนักงานสถิติแหงชาติ
และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2554

หมายเหตุ: (1) ครัวเรือนเดี่ยว หมายถึง ครัวเรือนที่มีเพียงสามีและภรรยา, 
 หรือ พอ แม และลูก, หรือพอหรือแมและลูก

 (2) ครัวเรือนขยาย หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกหลายๆ รุนอาศัย
 อยูดวยกัน เชน พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุงปา นาอา

อยูกับผูที่ ไมใชญาติ

ครัวเรือนคนเดียว

ครัวเรือนขยาย

ครัวเรือนเดี่ยว

รอยละของประชาชน จำแนกตามแหลงเงินที่สำคัญที่สุด

ในการเลี้ยงตนเองยามชรา พ.ศ. 2550 และ 2554

ขนาดครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ย พ.ศ. 2503-2553

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2549-2553

รอยละครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2530-2553 กำลังแรงงานไทย และจำนวนสมาชิกของกองทุนเพ�อการสรางหลักประกันดานรายได

ยามชราที่มีในปจจุบัน พ.ศ. 2545-2553
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ที่มา: ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554

ที่มา: สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรูและทัศนคติ
ที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ
หมายเหตุ: ขอมูล พ.ศ. 2553 มาจากสำมะโนประชากรและเคหะ 

พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)
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รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน*

ที่มา: อนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย, สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ, มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุ, และขอมูล CTOP จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

หมายเหตุ: รูปแบบ/โครงการที่ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคง
ของมนุษย (พม.) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยและองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน.
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ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

การมีสุขภาวะ

ครอบครัวอบอุน

ชุมชนเขมแข็ง

เศรษฐกิจเขมแข็ง

และเปนธรรม

สภาพแวดลอม

และระบบนิเวศสมดุล

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

รูปแบบ/โครงการ แนวคิดและลักษณะการดูแลผู้สูงอายุ ผลการด�าเนินการ

1  อาสาสมัครดูแล 

ผู้สูงอายุที่บ้าน 

(อผส.) (เริ่ม 2545)

รูปแบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 

ในชุมชน ด้วยการเปิดรับสมาชิกในชุมชนเข้าร่วม 

เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและประสบปัญหาทางสังคม

ปี 2546-2553 

มีพื้นที่ด�าเนินการแล้ว 2,800 เขต อปท.

เหลือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องด�าเนินการ 

ภายในปี 2556 อีก 4,970 เขต อปท.

2  ชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการวมกลุ่มของผู้สูงอายุในรูปแบบของชมรม 

เพื่อให้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่าเสมอและท�างานกับ

ภาคีเครือข่ายในชุมชน 

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554

มีจ�านวนชมรมทั้งสิ้น 23,069 แห่ง

3  กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ  

(เริ่ม 2543)

จัดระบบสวัสดิการให้ผู้สูงอายุผ่านกองทุนสวัสดิการ

ต�าบลส�าหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพ

หรือบ�านาญเดือนละ 300 บาทส�าหรับผู้สูงอายุ 

ที่เป็นสมาชิกกองทุนครบ 15 ปี (ปัจจุบันยังไม่มี 

การจ่ายเนื่องจากอายุกองทุนยังไม่ถึง 15 ปี)

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553

กองทุนได้จัดตั้งแล้วจ�านวน 3,443 กองทุน

จาก 26,549 หมู่บ้าน

จ�านวนสมาชิก 1,446,262 คน

กองทุนรวม 790.72 ล้านบาท

4.  การดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุที่บ้าน  

ศูนย์ Home Health 

Care (เริ่ม 2548)

รูปแบบระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังถึงที่

บ้านโดยการเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์  

โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ปัจจุบันทุกจังหวัดจะมีต�าบลต้นแบบ 

ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ต�าบล

5.  โครงการ 

วัดส่งเสริมสุขภาพ 

(เริ่ม 2546)

ส่งเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัด 

ให้มีสุขอนามัย สะอาด ร่มรื่นและเป็นระเบียบ  

เหมาะแก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ 

ผู้สูงอายุและคนในชุมชน

ปี 2553 

วัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเด่น 

มีจ�านวน 669 วัด

ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 2284 วัด  

6.  ศูนย์อเนกประสงค์

ส�าหรับผู้สูงอายุ 

ในชุมชน  

(เริ่ม 2549)

จัดตั้งศูนย์กลางในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามา 

ท�ากิจกรรมที่จะเสริมสร้างหรือขยายโอกาส 

การได้รับ ความรู้ การพัฒนาทักษะ และพัฒนาตนเอง 

ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและภูมิปัญญา  

ร่วมกันและร่วมกับสมาชิกในชุมชน 

ขยายโครงการน�าร่องจาก 7  

เป็น 9 ศูนย์ใน 6 จังหวัด

7.  การดูแลส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุในชุมชน (เริ่ม 

2551)

โครงการเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชน 

ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุผ่านกิจกรรมส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตควบคู่กับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน 

เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 16,640 คน

ครอบครัวสัมพันธ์ 21,095 คน

ชุมชนร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ  

2,523 หลัง

ออมเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน  

32 กลุ่ม 10 จังหวัด

สร้างรายได้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  

5,234 คน

8.  อาสาสมัคร 

เพื่อนช่วยเพื่อน 

ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยอาสาสมัครซึ่ง

เป็นผู้สูงอายุด้วยกันแต่ยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ 

โดยมีการเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือกิจกรรมการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ

ปี 2552 มีชมรม 150 แห่ง  

ผู้สูงอายุ 3,750 คน

9.  โครงการพัฒนารูป

แบบบริการสุขภาพและ

สวัสดิการสังคมเชิง

บูรณาการ โดยชุมชน

ส�าหรับผู้สูงอายุใน

ประเทศไทย (CTOP) 

(2550)

เพื่อสร้างและส่งเสริมรูปแบบการบริการสุขภาพ  

และสวัสดิการสังคมโดยชุมชนส�าหรับผู้สูงอายุ  

ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ต�าบลยางฮอม อ�าเภอ

ขุนตาล จังหวัดเชียงราย ต�าบลสะอาด  

อ�าเภอน�้าพอง จังหวัดขอนแก่น ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอ

บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต�าบลบ้านนา  

อ�าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในเดือนตุลาคม 2557  

มีแบบจ�าลองรูปแบบบริการสุขภาพ 

และสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

ส�าหรับผู้สูงอายุไปใช้ทั่วประเทศ  

อย่างน้อยร้อยละ 15 ของต�าบล 

ในแต่ละจังหวัด
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26 สขุภาพคนไทย 2555

ความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
คณะท�างานสุขภาพคนไทย

“คนไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้านี้”

กำรด�ำเนินชีวิตและกิจวัตรในแต่ละวันของมนุษย์ ล้วนแต่

สร้ำงหรอืทิง้ “รอยเท้ำ” ไว้ให้กบัธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม

เกือบทั้งสิ้น ทั้งกำรบริโภค กำรผลิตสินค้ำและบริกำร 

กำรเดินทำง กำรติดต่อสื่อสำร หรือแม้แต่กำรท�ำงำน 

ในส�ำนักงำน 

กจิกรรมทัง้หลายเหล่านี้ ใช้ “พลงังาน” ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่งจากธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็ปล่อย 
“ของเหลือ” หรือ “ของเสีย” กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย

ปริมาณการใช้พลังงาน และ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ “ก๊าซเรือนกระจก”  
มีความสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาประเทศอย่างเห็น 
ได้ชัด ประเทศพัฒนาแล้วกลุ่ม OECD มี “ปริมาณการ
ใช้” และ “ปรมิาณการปล่อย” ต่อคนสงูกว่าประเทศไทย 
ถึง 2.5-3 เท่า ส�าหรับประเทศไทย ปริมาณดังกล่าว
เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในช่วงปี 2530-2539 
ซึ่งเป็นปีที่ประเทศมีการขยายตัวและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างสูง ในปี 2551 ปริมาณการใช้พลังงาน
ของประเทศสูงถึง 1,503.7 (เทียบเท่า) กิโลกรัมน�้ามัน
ต่อคน และในปี 2552 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
สูงถึง 4.2 เมตริกซ์ตันต่อคน ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป 
“ปริมาณการใช้” และ “ปริมาณการปล่อย” ของไทย 
จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้าอย่างแน่นอน

“ความเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม” เป็นเรือ่งทีท่กุฝ่าย
ให้ความส�าคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความพยายาม
ในการประเมนิผลกระทบของผลติภณัฑ์หรอืกจิกรรมต่างๆ 
ของมนษุย์ ทีม่ต่ีอภาวะโลกร้อน โดยวดัจาก “คาร์บอน 
ฟุตปริ้นท์” หรือการก�าหนดฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและปรับ
พฤติกรรมการบริโภคของตน ให้มีลักษณะ “รักษ์ โลก” 
เพิ่มมากขึ้น 

การส�ารวจเมือ่ไม่นานนี ้พบว่า คนไทยมพีฤตกิรรม
ทีส่ะท้อนถงึจติส�านกึและการรบัรูต่้อปัญหาภาวะโลกร้อน
ที่ดี ในหลายด้าน เช่น ด้านการประหยัดพลังงานและ 
เชื้อเพลิง การน�ากลบัมาใช้ใหม่และการเลอืกซือ้เลือกใช้
สิง่ของอปุโภค บริโภคทีค่�านงึถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในการทิ้งและแยกขยะ เช่น 
ขยะอนัตราย หรอื ขยะทีส่ามารถน�ากลบัมาผลติใช้ ใหม่ 
(recycle) ยงัเป็นเรือ่งส�าคญัทีต้่องรณรงค์และสนบัสนนุ
ต่อไป
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ภูมิภาค

จำนวน

ประชากร 

(1)

ปริมาณรวม 

(1,000 กิโลกรัม)

(2)

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดตอวัน

ปริมาณตอคน 

(กิโลกรัม)
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Carbon Footprint 

ของเคร�องใชสำนักงาน

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอคน (CO
2
 Emission per capita) 

ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ�น พ.ศ. 2503-2551

รอยละของประชาชน จำแนกตามพฤติกรรมการปฏิบัติเพ�อลดภาวะโลกรอน พ.ศ. 2552

ปริมาณการใชพลังงานตอคน (Energy Use per capita) ของประเทศไทย

เปรียบเทียบกับประเทศอ�น พ.ศ. 2514-2552

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดตอวัน จำแนกตามภูมิภาค

Carbon Footprint ของการเดินทาง
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Carbon Footprint (CF) หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือกิจกรรมตางๆ สูบรรยากาศคำนวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  

จากการวัดทางตรงหรือทางออม

• ทางตรง เปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง เชน การเผาไหมของเชื้อเพลิง รวมถึงการใชพลังงานในครัวเรือนและยานพาหนะ

• ทางออม เปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกจากผลผลิต หรือผลิตภัณฑที่เราใช โดยคำนวณรวมทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การเพาะปลูก การแปรรูป 

การขนสง การใชงาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการซาก ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑหลังการใชงาน เรียกไดวาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA: Life Cycle Assessment)

คอมพิวเตอร เคร�องปรับอากาศ เคร�องพิมพ (ชนิดเลเซอร) เคร�องถายเอกสาร
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เคร�องบิน รถไฟ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถไฟฟา จักรยาน รถยนตสวนบุคคล
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ที่มา: คูมือ คลายรอนใหโลก (ที่) รัก, โดย สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 

ที่มา: คูมือ คลายรอนใหโลก (ที่) รัก, โดย สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) 

ที่มา: (1) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา) 
 (2) (ราง) รายงานสถานการณมลพิษของไทย ป 2553, กรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มิถุนายน 2554)ที่มา: โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาสเรื่อง “ภาวะโลกรอนกับสังคมไทย”, 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552
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ที่มา: "World Development Indicators", The World Bank [http://data.worldbank.org/indicator; 
เขาถึง 30 พ.ย. 2554] เปนขอมูลจาก Carbon Dioxide Information Analysis Center, US.

ที่มา: "World Development Indicators", The World Bank [http://data.worldbank.org/indicator; 
เขาถึง 30 พ.ย. 2554] เปนขอมูลจาก International Energy Agency (IEA)

ฉลากประหยัดไฟเบอร 5

เปนฉลากรับรองประสิทธิภาพ อุปกรณไฟฟา เคร�องใชไฟฟา 

วามีคุณภาพไดมาตรฐานและประหยัด พลังงาน

ฉลากประสิทธิภาพสูง

เปนฉลากแสดงคาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ 

ซึ่งไดรับการรับรองวามีประสิทธิภาพสูง 

ชวยใหประหยัด พลังงานและคาใชจายดานพลังงาน

ฉลากเขียว

เปนเคร�องหมายที่รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

ฉลากลดคารบอน

เปนฉลากที่แสดงวามีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ออกสูบรรยากาศ ในกระบวนการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑ

Carbon Footprint

เปนฉลากแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมา 

จากผลิตภัณฑแตละหนวย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ

Cool Mode

เปนเคร�องหมายสําหรับเสื้อผาลดโลกรอน 

(ผลิตจากเสนใยที่มีคุณสมบัติระบายความรอนไดดี 

ทนทานและปราศจากสารกอมะเร็ง)

ฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจก

2
5
1
6

2
5
1
6

2
5
1
8

2
5
2
0

2
5
2
2

2
5
2
4

2
5
2
6

2
5
2
8

2
5
3
0

2
5
3
2

2
5
3
4

2
5
3
6

2
5
3
8

2
5
4
0

2
5
4
2

2
5
4
4

2
5
4
6

2
5
4
8

2
5
5
0

2
5
5
2

2
5
0
3

2
5
0
5

2
5
0
7

2
5
0
9

2
5
1
1

2
5
1
3

2
5
1
5

2
5
1
7

2
5
1
9

2
5
2
1

2
5
2
3

2
5
2
5

2
5
2
7

2
5
2
9

2
5
3
1

2
5
3
3

2
5
3
5

2
5
3
7

2
5
3
9

2
5
4
1

2
5
4
3

2
5
4
5

2
5
4
7

2
5
4
9

2
5
5
1

จอ 15 นิ้ว จอ 14 นิ้ว จอ 17 นิ้ว

0.3818

ดีเซล มีเทน มีเทน ไฟฟา เบนซิน

ประเทศไทย พ.ศ.2552 = 1,503.7 (เทียบเทา) ก.ก. น้ำมันประเทศไทย พ.ศ.2551 = 4.2 เมตริกซตันตอคน

GDP 

ของประเทศไทย

ขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ 9.5 ตอป 

ระหวาง 

พ.ศ. 2530-2539

GDP 

ของประเทศไทย

ขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ 9.5 ตอป 

ระหวาง 

พ.ศ. 2530-2539

0 20 40 60 80 100

รอยละ

ปฏิบัติ

ไมปฎิบัติ

กรุงเทพฯ 8.3 8,766 1.06

กลาง 18.1 9,679 0.53

เหนือ 11.6 6,524 0.56

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19.0 1,143 0.60

ใต 8.9 5,133 0.58

รวม 65.9 41,532 0.63

38.5

90.0

94.0

66.3

93.2

77.3

82.4

66.3

67.8

90.3

97.6

88.8

61.5

10.0

6.0

33.7

6.8

22.7

17.6

33.7

32.2

9.7

2.4

11.2

แยกขยะทุกครั้งกอนทิ้ง

เลือกผลิตภัณฑที่มีฉลากแสดงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

นำของที่ใชแลวกลับมาใชใหม

ใชถุงผาเม�อไปซื้อสินคา

เลือกสินคาแบบเติมได (refill)

เลือกใชสินคาที่มีบรรจุภัณฑยอยสลายงาย

ขับรถความเร็วไมเกิน 90 กม.

ใชรถสาธารณะเปนหลักในการเดินทาง

ใชพลังงานทางเลือก (แกสโซฮอล/ไบโอดเีซล)

เลือกใชที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5

ปดไฟทุกครั้งที่ ไมมีใครอยู

ใชหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน
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“ป 2563 ตองการพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห 

เพื่อดูแลผูสูงอายุมากถึง 40,000 คน”

28 สขุภาพคนไทย 2555

ระบบ

บริการสุขภาพ

จากการเปลี่ยนผานทางประชากรของประเทศไทยไปสู

ภาวะสังคมผูสูงอายุ อัตราการใชบริการทางสุขภาพ 

โดยเฉพาะบริการที่มีตนทุนสูง มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น 

แม ในปจจุบันคนไทยเกือบทั้งหมดจะมีหลักประกันทาง

สุขภาพ แตยังคงมีความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการ

นบัตัง้แตมกีารดาํเนนิโครงการหลกัประกนัสขุภาพ
ถวนหนา (โครงการ “30 บาทรกัษาทกุโรค”) ในป 2544 
เปนตนมา กลาวไดวา คนไทยทกุคนมหีลกัประกนัทีช่วย
ใหสามารถเขาถงึบรกิารทางสขุภาพทีจ่าํเปนได โดยไมมี
อปุสรรคดานการเงนิ ซึง่จากการบรรลหุลกัประกนัสขุภาพ
ถวนหนา โดยใชภาษีเปนแหลงการคลังสุขภาพสงผลให
ภาระคาใชจายสขุภาพรวมจากภาคเอกชนและครวัเรอืน
ของไทยเมื่อคิดเปนสัดสวนของรายจายสุขภาพรวมทั้ง
ประเทศ ลดลงจากรอยละ 44 ในป 2544 เหลือเพียง
ประมาณ รอยละ 25 ในป 2552-53 

การมีหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา ชวยให 
“การเขาถึงบริการ” ที่จําเปนของผูปวยดีขึ้น โดยเฉพาะ
บริการทางการแพทยที่มีตนทุนสูง ซึ่งพบวา มีแนวโนม
การใชบริการเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา อยางไรก็ดี ยังคง
มีความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการดังกลาวภายใต

ระบบหลกัประกนัสขุภาพทีต่างกนั รายจายสขุภาพรวม
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต
เริ่มมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในทศวรรษ
ที่ผานมา (รายจายตอหัวประชากรเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา 
จาก 2,732 บาท ในป 2544 เปน 6,142 บาท ในป 
2553) โดยรัฐเปนผูรับภาระถึงประมาณ 3 ใน 4 ซึ่งมี
แนวโนมจะมภีาระเพิม่ขึน้ในระยะยาว เนือ่งจากโครงสราง
อายุประชากรที่เปลี่ยนไป และโรคเรื้อรัง รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีราคาแพงมากขึ้น ทําใหการประเมินความ
คุมคารวมถงึควบคมุคาใชจายทีเ่กดิขึน้ใหมปีระสทิธภิาพ
ทีส่ดุกลายเปนเรือ่งทีจ่าํเปนตองดาํเนนิการอยางตอเนือ่ง

เทียบกับประชากรกลุมอายุอื่น ผูสูงอายุ (60 ป
ขึ้นไป) เปนกลุมประชากรที่มีอัตราการใชบริการทั้ง
ผูปวยนอกและผูปวยในสูงกวา ถึงประมาณ 2-3 เทา 
การเตรียมความพร อมของระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะทรัพยากรสุขภาพที่จําเปนทั้ง สถานบริการ 
บุคลากร และงบประมาณ เพื่อการใหบริการและ
การดูแลผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเปนเรื่อง
ที่จะตองมีการวางแผนลวงหนา

นายแพทยภูษิต ประคองสาย

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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การใชบริการทางการแพทย
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การผาตัดใสเลนสแกวตาเทียม
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ผาตัดเสนเลือดหัวใจตีบ

การคลอดโดยอาศัยเคร�องมือ

การผาทองทำคลอด

2547

35,474

175,396

50,704

70,850

39,460

43,470

186,774

2548

36,398

213,539

53,411

73,034

42,099

51,429

226,143

2549

36,930

241,884

56,682

72,406

45,340

54,021

243,108

 2550  

37,021

244,000

59,756

73,227

48,019

50,970

257,763

14

12

10

8

6

4

2

0

2546 2547 2548 2549 2550 2552 2546 2547 2548 2549 2550 2552

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.0

0-14 ป

15-44 ป

45-59 ป

60-69 ป

70-79 ป

80 ปขึ้นไป

รวม

0-14 ป

15-44 ป

45-59 ป

60-69 ป

70-79 ป

80 ปขึ้นไป

รวม

ผูปวยนอก ผูปวยใน

ค
ร
ั้ง
/ค

น
/ป



ค
ร
ั้ง
/ค

น
/ป



พ.ศ.

พ.ศ.

พ.ศ.

ที่มา: Impacts of Demographic Changes in Thailand (UNFPA, 2011)

แนวโนมการใชบริการทางการแพทยที่มีตนทุนสูง พ.ศ. 2547-2550

คาดประมาณาคาใชจายสุขภาพสวนบุคคล ตามกลุมอายุ พ.ศ. 2551-2558

คาดประมาณความตองการกำลังคนดานสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับการดูแลผูสูงอายุ ในป 2553 และ 2563

ที่มา: Administrative data of the CSMBS, SSS, and the UHC schemes, 2004-2007  

ที่มา: Impacts of Demographic Changes in Thailand (UNFPA, 2011)
หมายเหตุ: เปนการคาดประมาณ ณ ป 2551

ที่มา: Impacts of Demographic Changes in Thailand (UNFPA, 2011)

ที่มา: คณะทำงานจัดทำภาระโรค และปจจัยเสี่ยงของประเทศไทย, 2552

ที่มา: คณะทำงานจัดทำภาระโรค และปจจัยเสี่ยงของประเทศไทย, 2552

ที่มา: คณะทำงานจัดทำภาระโรคและ
ปจจัยเสี่ยงของประเทศไทย, 2552

อัตราการเขารับบริการทางสุขภาพ จำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2546-2552

ปจจัยเสี่ยงสำคัญตอภาระโรคของกลุมประชากรหญิง

กอนวัยสูงอายุ (45-59 ป) และกลุมวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) พ.ศ. 2547

ปจจัยเสี่ยงสำคัญตอภาระโรคของกลุมประชากรชาย

กอนวัยสูงอายุ (45-59 ป) และกลุมวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

ภาระโรคของประชากรกอนวัยสูงอายุ (45-59 ป) และวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2547

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120

 

        กำลังคนดานสุขภาพ (1 คน : จำนวนผูสูงอายุ)           กำลังคนท่ีมีในป 2551     2553            2563

  พยาบาล  (1:200)  97942 23,888  33,880 

 ผูดูแลสุขภาพที่เปนทางการ นักกายภาพบำบัด  (1:200) 2000 2,499 3,708 

  นักสังคมสงเคราะห  (1:5000) 214 1,528 2,155 

   ผูดูแลที่ ไมเปนทางการ
 สมาชิกในครอบครัว  (1:1) - 499,873 741,766 

  ผูดูแล  (1:7) - 71,410 105,967 

จำนวนปที่สูญเสียจากการตายกอนวัยอันควรของประชากรไทย (ชาย)

จำนวนปที่สูญเสียเน�องจากภาวะบกพรองทางสุขภาพของประชากรไทย (ชาย)

จำนวนปที่สูญเสียจากการตายกอนวัยอันควรของประชากรไทย (หญิง)

จำนวนปที่สูญเสียเน�องจากภาวะบกพรองทางสุขภาพของประชากรไทย (หญิง)

จำนวนปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรค (DALYs) (‘000)

กอนวัยสูงอายุ (45-59 ป)
วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)

จำนวนปสุขภาวะที่สูญเสียไปจากโรค (DALYs) (‘000)

มะเร็ง

หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

การบาดเจ็บโดยไมตั้งใจ

เอชไอวี/ เอดส

โรคทางจิต

ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร

โรคระบบสืบพันธุและระบบปสสาวะ

เบาหวาน

กลุมโรคกระดูกและกลามเนื้อ

โรคติดเชื้อ

โรคอ�นๆ

หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

มะเร็ง

 โรคระบบหายใจเรื้อรัง

ความผิดปกติเกี่ยวกับการรับสัมผัส

เบาหวาน

โรคติดเชื้อ

ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร

โรคระบบสืบพันธุและระบบปสสาวะ

การบาดเจ็บโดยไมตั้งใจ

โรคทางระบบประสาท

โรคอ�นๆ

ดัชนีปสุขภาวะที่ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ (DALYs) = เปนการวัดสถานะทางสุขภาพของประชากรแบบองครวม 

ที่วัดภาวการณสูญเสียดานสุขภาพหรือชองวางสุขภาพ โดยแสดงถึงจำนวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (YLL) 

รวมกับจำนวนป ที่มีชีวิตอยูกับความบกพรองทางสุขภาพ (YLD)
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2911 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ
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วิวัฒนาการ 

นโยบายทางประชากร

กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูงในการด�าเนินงานด้านประชากร 
ท�าให้อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว 
ความส�าเร็จนี้ เกิดจากนโยบายในด้านต่างๆ ทั้งการลด
อัตราการเพิ่มของประชากร และการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรในด้านการศึกษาและระบบบริการสุขภาพ 

นโยบายประชากรของไทยอาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง 
ในช่วงแรก ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ระหว่างปี 
2513-2539 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 เป็นช่วงของ 
“การลดอัตราการเพิ่มประชากร” ภายใต้แนวคิด  
“ลกูมากจะยากจน” โดยเริม่จากการส่งเสรมิการวางแผน
ครอบครัวโดยสมัครใจในปี 2513 และด�าเนินนโยบาย

“แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ก�าหนดเป้าหมายอัตราเจริญพันธุ์รวม

ของคนไทยไม่ต�่ากว่า 1.6 และการศึกษาเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 12 ปี”

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

อย่างจรงิจงัในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515-2519) 
ด้วยการรณรงค์การวางแผนครอบครัวและมาตรการ
จงูใจด้านต่างๆ เพือ่ลดจ�านวนบตุร ในช่วงเวลาดงักล่าว 
การลดอตัราการเพิม่ประชากรประสบความส�าเรจ็อย่าง
สงู ท�าให้ ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่6 และ 7 (พ.ศ. 2530-
2539) การวางแผนครอบครัวเริ่มชะลอตัวลง และ 
ด�าเนนิการโดยเน้นเป้าหมายเฉพาะกลุม่ประชากรมากขึน้ 

จากความส�าเรจ็ในช่วงแรกนี ้น�ามาสูน่โยบาย ใน
ช่วงทีส่อง หรอืระหว่างปี 2545-2554 ซึง่ให้ความส�าคญั
กับ “การรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ ให้คงที่ ในอัตรา
ทดแทน” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) 
ได้ชะลอการวางแผนครอบครวัในพืน้ทีท่ีม่อีตัราเจรญิพนัธุ์ 

30 สขุภาพคนไทย 2555

วิวัฒนาการนโยบายทางประชากร

นโยบายประชากร < พ.ศ. 2507-2509 พ.ศ. 2510-2514 พ.ศ. 2515-2519 พ.ศ. 2520-2524 พ.ศ. 2525-2529 พ.ศ. 2530-2534 พ.ศ. 2535-2539 พ.ศ. 2540-2544 พ.ศ. 2545-2549 พ.ศ. 2550-2554 พ.ศ. 2555-2559

ระดับนานาชาติ

2497 ประชุม World Population Conference 

ครั้งแรกที่กรุงโรม อิตาลี

2504 UN Population Commission ประกาศ

เรื่องนโยบายประชากร

2505 การประชุมใหญ่สหประชาชาติมีข้อมต ิ

เรื่องการเพิ่มประชากรและการพัฒนา

2508 ประชุม World Population Conference 

ครั้งที่ 2 ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย

ทศวรรษ 1960 พัฒนาการของอุปกรณ์ 

การวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก�าเนิด 

และห่วงอนามัย ท�าให้การวางแผนครอบครัวขยาย

ในวงกว้าง

2508-2510 แนวคิดเรื่อง 

สิทธิของพ่อแม่ในการ

ก�าหนดขนาดของครอบครัว 

น�าไปสู่การขับเคลื่อน

นโยบายเรื่อง 

การวางแผนครอบครัว

2513 จัดตั้งกองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติ 

(UNFPA) เปลี่ยนจาก UN 

Population Trust Fund

2517 ประชุม World 

Population Conference 

ครั้งที่ 3 ที่กรุงบูคาเรส 

ประเทศโรมาเนียเสนอ 

World Population Plan 

of Action (WPPA)  

เป็นจุดส�าคัญของการ

ก�าหนดนโยบาย

ประชากรของ 

ประเทศต่างๆ

2527 ประชุม World 

Population Conference  

ที่ Mexico ติดตาม 

การด�าเนินงานตาม 

WPPA

2537 ประชุม International 

Conference on Population and 

Development (ICPD) กรุงไคโร 

ประเทศอิยิปต์  

เสนอ program of action  

 

การพัฒนา ให้ความส�  

 

2543 ก� หนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(MDGs) 8 เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประชากร

เป้าหมายหลักที่ 1 : ขจัดความยากจนและหิวโหย 

เป้าหมายหลักที่ 2 : ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

เป้าหมายหลักที่ 3: ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน 

เป้าหมายหลักที่ 4 : ลดอัตราการตายของเด็ก

เป้าหมายหลักที่ 5 : พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์

เป้าหมายหลักที่ 6 : ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย  

ระดับประเทศ 

(ประเทศไทย)

เกี่ยวกับจ�านวน

ประชากร

2513 วางแผน 

ครอบครัว 

โดยสมัครใจ 

ลดอัตราการเพิ่ม

ประชากรจากร้อยละ 3.0 

เป็น 2.5 ในปี 2519

นโยบายด้านสวัสดิการ 

และกฎหมายเพื่อส่งเสริม 

การลดจ�านวนประชากร

ลดอัตราการเพิ่ม

ประชากร 

ให้เป็น 1.5 ในปี 2529

 

ให้เป็น 1.2 ในปี 2539  

 

 

 

กว่า 1.6 ส่งเสริม

เกี่ยวกับ

คุณภาพ

ประชากร

ให้ความรู้ด้านโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก โครงการโภชนาการชนบท 

โครงการอนามัยแม่และเด็ก

ขยายการศึกษาภาค

บังคับจากประถม 4 เป็น

ประถม 7 

ขยายการศกึษาจาก 6 ปีเป็น 9 ปี

ลดอัตราตายทารกจาก 29  

ต่อ 1,000 เป็น 23 ต่อ 1000 

นโยบายผู้สูงอายุระยะยาว  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มปี 2536

กว่า 9 ปี 

เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก 300 บาท/เดือน  

เป็น 500 บาท

 

เป็น 10 ปี

การศึกษาฟรี 15 ปี  

คนไทยเป็น 12ปี, ระดับค่า

สากลที่ระดับ 100

เกี่ยวกับระบบ 

บริการสุขภาพ

นโยบายสาธารณสุข

มูลฐาน

เป็นพื้นฐาน 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มปี 2544
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อยู่ ในระดับทดแทนหรือต�่ำกว่ำ เช่น พื้นที่ภำคเหนือ  
ภำคกลำงและกรงุเทพมหำนคร แต่ยงัคงเร่งรดัส่งเสรมิ
กำรวำงแผนครอบครัวในพื้นที่ที่มีอัตรำกำรเกิดสูง เช่น 
ในบำงพื้นที่ของภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 และ 10 (พ.ศ. 2545-2554) 
ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยให้ประเทศไทยมีโครงสร้ำงประชำกร
ที่สมดุล และขนำดครอบครัวที่เหมำะสม โดยรักษำ 
แนวโน้มภำวะเจริญพันธุ์ของประชำกรให้อยู่ ในระดับ
ทดแทนอย่ำงต่อเนือ่ง อย่ำงไรกต็ำม ยทุธศำสตร์ในช่วง
ทีส่องนี ้ยงัคงไม่ชดัเจนในเชงิปฏบิตั ิท�ำให้อตัรำเจรญิพนัธุ์ 
ของไทยยงัคงลดต�ำ่ลงต่อเนือ่ง เหลอืเพยีงประมำณ 1.5 
ในปี 2554 ซึง่เป็นปีสดุท้ำยของแผนพฒันำฯ ฉบบัที ่10 

ในช่วงทีส่ำม หรอืตัง้แต่ปี 2554 เป็นต้นมำ  
นโยบำยประชำกรได ้ เน ้นกำรรักษำอัตรำ 
เจริญพันธุ ์รวมไว้ ไม่ ให้ต�่ำลงไปจำกเดิม โดย 
ส่งเสริมกำรมีบุตรในคู ่สมรสที่มีควำมพร้อม 
ก�ำหนดมำตรกำรที่เอื้อต่อกำรมีบุตร ทั้งใน 
ด้ำนภำษีและสวัสดิกำรในกำรเลี้ยงดู รวมถึง 
ให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพของกำรเกิดและ 
กำรพัฒนำคนในประเทศเพิ่มมำกขึ้น

นโยบำยประชำกรของไทยได้รับอิทธิพล
จำกนโยบำยในต ่ำงประเทศค ่อนข ้ำงมำก  
โดยเฉพำะในช่วงแรกที่เน้นกำรลดอัตรำกำรเพิ่ม

ของประชำกร อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงทีส่องทีเ่น้นกำรรกัษำ
อัตรำเจริญพันธุ์ ในระดับทดแทนนั้น ควำมส�ำเร็จของ
ต่ำงประเทศยงัไม่มีให้เหน็เป็นรปูธรรม และประเทศไทย
เองก็ไม่มีมำตรกำรที่ชัดเจน ท�ำให้อัตรำเจริญพันธุ์ของ
ไทยยงัคงลดต�ำ่ลงอย่ำงต่อเนือ่ง ในอนำคตหำกประเทศไทย 
จะก�ำหนดทิศทำงนโยบำยส่งเสริมกำรมีบุตร เหมือน 
ในหลำยประเทศทีม่อีตัรำเจรญิพนัธุต์�ำ่ กจ็ะนบัเป็นควำม
ท้ำทำยอย่ำงมำกเมือ่บรบิทของประเทศทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
สังคมและครอบครัวล้วนเอื้อต่อกำรมีบุตรน้อยมำกกว่ำ
กำรมีบุตรเพิ่ม มำตรกำรหลำกหลำยด้ำนเพื่อกำรมี
ประชำกรที่เหมำะสมส�ำหรับประเทศไทยในอนำคต

3111 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ

อัตราการเพิ่มประชากร และอัตราเจริญพันธุรวม พ.ศ. 2513-2554
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อัตราเจริญพันธุรวม 

(เสนแนวโนมโลจิสติก)

อัตราการเพิ่มประชากร

หมายเหตุ:  อัตราการเพิ่มประชากร เปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป ในชวงเวลา 10 ป ของการทำสำมะโน
ประชากรและเคหะ 

พ.ศ.

< พ.ศ. 2507-2509 พ.ศ. 2510-2514 พ.ศ. 2515-2519 พ.ศ. 2520-2524 พ.ศ. 2525-2529 พ.ศ. 2530-2534 พ.ศ. 2535-2539 พ.ศ. 2540-2544 พ.ศ. 2545-2549 พ.ศ. 2550-2554 พ.ศ. 2555-2559

2497 ประชุม World Population Conference 

ครั้งแรกที่กรุงโรม อิตาลี

2504 UN Population Commission ประกาศ

2505 การประชุมใหญ่สหประชาชาติมีข้อมต ิ

2508 ประชุม World Population Conference 

ครั้งที่ 2 ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย

ทศวรรษ 1960 พัฒนาการของอุปกรณ์ 

การวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก� เนิด 

และห่วงอนามัย ท�

2508-2510 แนวคิดเรื่อง 

หนดขนาดของครอบครัว 

 

2513 จัดตั้งกองทุน

ประชากรแห่งสหประชาชาติ 

(UNFPA) เปลี่ยนจาก UN 

Population Trust Fund

2517 ประชุม World 

Population Conference 

ครั้งที่ 3 ที่กรุงบูคาเรส 

ประเทศโรมาเนียเสนอ 

World Population Plan 

of Action (WPPA)  

 

2527 ประชุม World 

Population Conference  

ที่ Mexico ติดตาม 

เนินงานตาม 

2537 ประชุม International 

Conference on Population and 

Development (ICPD) กรุงไคโร 

ประเทศอิยิปต์  

เสนอ program of action  

บูรณาการประชากรและ 

การพัฒนา ให้ความส�าคัญ 

กับประเด็นความเท่าเทียมกัน 

ทางเพศ

2543 ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(MDGs) 8 เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประชากร

ได้แก่

เป้าหมายหลักที่ 1 : ขจัดความยากจนและหิวโหย 

เป้าหมายหลักที่ 2 : ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา

ระดับประถมศึกษา

เป้าหมายหลักที่ 3: ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน 

ทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี

เป้าหมายหลักที่ 4 : ลดอัตราการตายของเด็ก

เป้าหมายหลักที่ 5 : พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์

เป้าหมายหลักที่ 6 : ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย  

และโรคส�าคัญอื่นๆ

ระดับประเทศ 

2513 วางแผน 

 

โดยสมัครใจ 

ประชากรจากร้อยละ 3.0 

เป็น 2.5 ในปี 2519

 

  

ให้เป็น 1.5 ในปี 2529

ส่งเสริมเร่งรัดการวางแผน

ครอบครัว

ลดอัตราการเพิ่มประชากร 

ให้เป็น 1.2 ในปี 2539

คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม รักษาระดับอัตรา

เจริญพันธุ์ให้คงที่ 

ในระดับทดแทน

รักษาระดับอัตรา 

เจริญพันธุ์ให้คงที่ 

ในระดับทดแทน

รักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุ 

ไม่ให้ต�่ากว่า 1.6 ส่งเสริม

มาตรการเอื้อต่อการมีบุตร

ให้ความรู้ด้านโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก โครงการโภชนาการชนบท 

บังคับจากประถม 4 เป็น

ประถม 7 

ขยายการศกึษาจาก 6 ปีเป็น 9 ปี

ลดอัตราตายทารกจาก 29  

ต่อ 1,000 เป็น 23 ต่อ 1000 

การเกิดมีชีพ

นโยบายผู้สูงอายุระยะยาว  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มปี 2536

ประชาชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 9 ปี 

เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก 300 บาท/เดือน  

เป็น 500 บาท

จ�านวนการศึกษา

เฉลี่ยของคนไทย 

เป็น 10 ปี

การศึกษาฟรี 15 ปี 

(2551-2554)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบขั้นบันได

จ�านวนการศึกษาเฉลี่ยของ 

คนไทยเป็น 12 ปี, ระดับค่า

เฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กไม่

ต่ากว่าค่ากลางมาตรฐาน

สากลที่ระดับ 100

 

ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

ในระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมาย

และเกณฑ์ความจ�าเป็นพื้นฐาน 

(จปฐ.)

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มปี 2544
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น�้า
ท่วมใหญ่ปี 2554 นบัเป็นอทุกภยัครัง้ร้ายแรงทีส่ดุ ในแง่ของปรมิาณน�้าและจ�านวน

ผู้ได้รับผลกระทบในรอบ 100 ปี ก่อความทุกข์ยากต่อประชาชนอย่างแสนสาหัส  

ประเทศชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน�า้ท่วมสูงถึง 1.4 ล้าน

ล้านบาท
1
 และเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้บริษัทประกันภัยในปี 2554 เป็นอันดับ 3 

ของโลก
2
 แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ ในระดับอนุบาล  

ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทย 

ต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ

น�า้ท่วมคราวนีเ้ริม่ขึน้ปลายเดอืนกรกฎาคม 2554 
กลืนกินผืนดินกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด 684 
อ�าเภอ ประชาชนเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน 
13,595,192 คน เสียชีวิต 815 ราย สูญหาย 3 คน3 
ความเสียหายขยายวงกว้างไปทุกภาคส่วน ทั้งภาค
เกษตร อตุสาหกรรม แหล่งศลิปวฒันธรรม โครงสร้าง
สาธารณปูโภค สิง่แวดล้อม รวมแล้วกว่า 1.42 ล้าน
ล้านบาท นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง และแรงงาน 

993,944 คนได้รับผลกระทบ4 พื้นที่เกษตรกรรมเสีย
หายกว่า 12.99 ล้านไร่ บ้านจดัสรรจมน�า้กว่า 5.4 แสน
หน่วย5 ยังไม่รวมความสูญเสียทางใจ-กายเนื่องจาก
ความเครียด ภัยคุกคามที่มากับน�้า ค่าใช้จ่ายในการ
อพยพหนีน�้าและค่าซ่อมแซมบ้านหลังน�้าลด ความยาก
ล�าบากในชีวิตประจ�าวัน อาหาร-น�้าดื่มขาดแคลน  
ด้วยการกักตุนเพราะตื่นตกใจและเส้นทางขนส่งสินค้า
ถกูตดัขาด ทางด่วน สะพานข้ามแยกถกูละเมดิกฎความ

มหาอุทกภัย 
ในรอบ 100 ปี  

สัญญาณเตือนให้ปรับตัว
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ปลอดภยั ด้วยจ�านวนรถยนต์ทีข่ึน้ไปจอดหนนี�า้ยาวเหยยีด
หลายสิบกิโลเมตร ฯลฯ 

มวลน�้ามหึมา...มาจากไหน

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงมวลน�้าขนาดมหึมา  
แผ่ครอบคลุมที่ราบลุ ่มภาคกลาง มาจ่ออยู ่ เหนือ
กรุงเทพมหานคร ค�าถามที่ดังขรมไปทั่วคือ น�้ามา 
จากไหน ท�าไมมากมายขนาดนี้

เริ่มจากเดือนมีนาคมที่ปกติอากาศมักจะร้อน
อบอ้าวและมฝีนไม่มากนกั แต่บรเิวณตอนบนของประเทศ
กลับมีอากาศหนาวเกือบตลอดเดือน มีฝนตกบางช่วง 
และแผ่ความเยน็ลงมาถงึภาคกลางหลายวนั ขณะทีห่ลาย
พื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกิดน�้าท่วมรุนแรง 
ดินโคลนถล่มเป็นบริเวณกว้าง สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ถือว่า “ผิดปกติ” จากที่เคยเป็นมา6

ช่วงเดอืนมถินุายน-ตลุาคม ประเทศไทยเผชญิกบั
พายุ 5 ลูก คือ ‘ไหหม่า’ ‘นกเต็น’ ‘ไห่ถาง’ ‘เนสาด’ และ 
‘นาลแก’ แม้จะมเีพยีง ‘นกเตน็’ ลกูเดยีวทีศ่นูย์กลางพายุ
เข้าประเทศไทยตรงๆ ที่จังหวัดน่าน แต่ทั้งหมดได้ส่ง
อิทธิพลเสริมกับร่องความกดอากาศต�่าที่พาดผ่าน 
ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ท�าให้มรสมุตะวนัตก
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตามฤดูกาลมีก�าลังแรงขึ้น เกิดฝน
ตกหนกัถงึหนกัมากต่อเนือ่ง ยดืเยือ้ ยาวนาน ไม่มภีาวะ
ฝนทิ้งช่วงอย่างที่เคยเป็นมาทุกปี

ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู ้อ�านวยการศูนย์การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศและภยัพบิตั ิมหาวทิยาลยัรงัสติ 
และผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้ข้อมูลว่าปริมาณฝนใน
ภาพรวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าค่าปกติ 30 เปอร์เซ็นต์ 
มากกว ่าปริมาณน�้าฝนในป ี 2538 และ 2549  
ปรมิาณน�า้นองตัง้แต่เดอืนสงิหาคมถงึธนัวาคม 34,000 
ลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2538 และ 25497 เช่นกัน 
เขื่อนหลายแห่งรับภาระน�้าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของ 
ความจุอ่าง เขื่อนภูมิพลทุบสถิติรับปริมาณน�้าไหล 
เข้าอ่างวนัเดยีวสงูถงึ 300 ล้านลกูบาศก์เมตร มากทีส่ดุ
นับแต่สร้างมา8 

เหตุสุดวิสัย หรือไร้ฝีมือ

แม้มหาอุทกภัยครั้งนี้จะถือเป็นภัยธรรมชาติ 
ร้ายแรง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าความผิดพลาดในการแก้ไข
ปัญหาของรฐับาล และศนูย์ปฏบิตักิารช่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภัย (ศปภ.) มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผลกระทบขยาย 
วงกว้างอย่างรุนแรงและกินเวลายาวนานหลายเดือน 

(1)	เริม่ต้นช้าไป นบัแต่พายไุหหม่าเข้ามาชมิลาง
ปลายเดือนมิถุนายน ตามด้วย ‘นกเต็น’ ในช่วงปลาย
กรกฎาคม จนถึง ‘นาลแก’ ต้นตุลาคม รัฐบาลใช้เวลา
กว่า 3 เดือนในการ ‘มองเห็น’ ความรุนแรงของภัยจาก
น�า้ จดัตัง้ ศปภ. เมือ่ 8 ตลุาคม 2554 ขณะทีส่ถานการณ์
น�า้ท่วมอยู่ในภาวะ ‘วกิฤตสิดุๆ’ กองทพัน�้ารกุโจมตหีลาย
จงัหวดัภาคเหนอืตอนบนและล่างยบัเยนิ ก่อนจะไหลบ่า
สูท่ีร่าบลุม่ภาคกลาง โถมเข้าใส่ลพบรุ ีนครสวรรค์ สงิห์บรุี 
อทุยัธาน ีชยันาท อ่างทอง อยธุยา ฯลฯ จนแทบไม่เหลอื
ทีแ่ห้ง มวลน�า้ปรมิาณมหาศาลถงึ 1.6 หมืน่ล้านลกูบาศก์
เมตร หาทางออกลงสู่อ่าวไทย ทะลักท่วมนนทบุรีและ
ปทุมธานี ก่อนเข้าโจมตีกรุงเทพมหานครในช่วง 15-18 
ตุลาคม9

(2)	วิกฤติผู้น�า การบริหารจัดการของ ศปภ.  
ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเต็มไปด้วยความผิดพลาด  
ไม่ทันการณ์ จนน�าไปสู่ภาวะ ‘วิกฤติผู้น�า’ ที่นางสาว 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ต้องรบัผดิชอบในฐานะนายกรฐัมนตรี 
ทั้งไม่มีบารมี ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่กล้า 
ตัดสินใจใช้อ�านาจนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ไม่เข้าใจ
กลไกราชการ ใช้คนไม่ตรงกับงาน แก้ปัญหาแบบ 
วันต่อวัน เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ
ในค�าพูดหรือค�าสั่ง ค�าว่า ‘เอาอยู่-ปลอดภัย-น�้าไม่ท่วม’ 
ถูกเสียดสีว่ามีความหมายตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง10

จนประชาชนผูเ้สยีหายส่วนหนึง่ภายใต้การน�าของ 
“สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน” ได้รวมตัวกันยื่นเรื่อง
ต่อศาลปกครองฟ้องร้องเอาผิดรัฐบาลที่บริหารน�้า 
ผิดพลาด จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต จิตใจ และ
ทรัพย์สิน ถือเป็น “ครั้งแรกของโลก” ที่เหยื่อน�้าท่วม 
ฟ้องรัฐ เพราะพวกเขาเห็นว่า ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็น
เพราะผู้น�าไร้ฝีมือในการแก้ปัญหา11
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(3)	สื่อสารสับสน ศปภ. สื่อสารและให้ข้อมูล 
แก่ประชาชนอย่างสับสนจนขาดความน่าเชื่อถือ แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษา
ทีป่ระชาชนจะเข้าใจได้ ประชาชนจ�านวนไม่น้อยจงึหนัไป 
ค้นหาติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต และ 
ใช้สามัญส�านึกช่วยตัวเองในการประเมินเส้นทางน�้า  
สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ถงึความอ่อนแอของการสือ่สาร
จัดการข้อมูลของภาครัฐ ดังกรณีข้อความล้อเลียนใน 
Social Network ที่ว่า “รัฐบาลโปรดอยู่ในความสงบ 
ประชาชนจะดูแลช่วยเหลือท่านเอง” 12 ทีมโฆษกถูก 
วจิารณ์อย่างมากว่าท�างานไร้ประสทิธภิาพ ขาดเอกภาพ
ในการแจ้งเตอืน จนกระทัง่ต้องเปลีย่นตวัโฆษกเป็นนาย 
ธงทอง จันทรางศุ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและกู้วิกฤติ
ศรัทธา ศปภ.13

(4)	การจัดการของบริจาคและถุงยังชีพ 
มีปัญหา	 ท่ามกลางปัญหาที่ท่วมท้น แม้ภาพการ 
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะหนาแน่นเต็ม ศปภ.  
แต่ข้อครหาส�าคญัทีย่ิง่ตอกย�า้ความไร้ประสทิธภิาพของ
ภาครฐักค็อื กรณกีารแจกจ่ายของบรจิาคเฉพาะพวกตน 
จนถึงการจัดซื้อถุงยังชีพแพงเกินไป14 โดยเฉพาะกรณี 
นายการุณ โหสกุล ส.ส.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย  
ทีด่แูลรบัผดิชอบการรบั-แจกสิง่ของบรจิาค ถกูร้องเรยีน
ว่าท�าให้การช่วยเหลือล่าช้า เพราะต้องผ่านการอนุมัติ
ก่อน ทัง้ยงัไม่ทัว่ถงึ ไม่เป็นธรรม มกีารจบัจองของบรจิาค
และน�าไปใส่ชือ่ตนเอง ตัง้แต่ของชิน้เลก็ๆ อย่างถงุยงัชพี 
ไปจนถึงสิ่งของขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือ ส้วม เต็นท์ 
ฯลฯ15 ประเด็นนี้ยิ่งท�าให้ ศปภ.ขาดความน่าเชื่อถือ  
ผู้คนไม่น้อยจึงหันไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล
ต่างๆ รวมทัง้สือ่หลายส�านกัทีท่�าหน้าทีแ่จกของไปพร้อม
กับรายงานข่าวแทน 

มวลน�้าแห่งความขัดแย้ง:  

น�้าท่วมไฉนตอผุด!?

มวลน�้ามหาศาลครั้งนี้ ได้พัดพาเอาตะกอนแห่ง
ความขัดแย้งในสังคมให้ผุดขึ้น พร้อมค�าถามหลาย
ประการที่ยังคงไม่มีค�าตอบในสายลม 

(1)	เขื่อนยักษ์บริหารน�้าผิดพลาดหรือไม่?	
สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ชี้ว่า ปี 2554 ปริมาณน�้าไหลเข้าอ่างของเขื่อน
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นตัวแปร
หนึง่ทีส่่งผลให้เกดิน�า้ท่วมในพืน้ทีภ่าคเหนอืและภาคกลาง 
เนือ่งจากเป็นปีทีม่นี�า้ไหลเข้าสงูทีส่ดุนบัตัง้แต่มกีารสร้าง
เขื่อนมา16

ค�าถามที่ตามมาก็คือ มีการบริหารน�้าผิดพลาด
หรือไม่ ?

หากพจิารณาเฉพาะข้อมลูจากเขือ่นใหญ่ทีส่ดุคอื 
เขือ่นภมูพิล ดร.ชนิวชัร์ สรุสัวด ีจากคณะเทคโนโลยแีละ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภเูกต็ ได้ศกึษาสถติกิารกกัเกบ็น�้าและปล่อยน�้าย้อนหลงั
ของเขื่อนภูมิพล พบว่าอัตราของปริมาณน�า้ไหลลงอ่าง
ของเขื่อนภูมิพลมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมและ
พฤษภาคม 2554 ซึ่งควรจะปรับอัตราการระบายน�้า
ออกให้เหมาะสม แต่กลับลดอัตราการระบายน�้า และ
คงอัตราการระบายน�้าที่ต�่าไว้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่อง
ผดิปกต ิแม้ปรมิาณน�้าเหนอืเขือ่นปี 2554 จะมมีากกว่า
ปีอื่นๆ แต่การระบายน�้าออกตั้งแต่ต้นปีจนถึง 31 
กรกฎาคม ต�่ากว่าปีอื่นๆ มาก17

ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วเิคราะห์ว่า การบรหิารน�า้ทีด่จูะมปัีญหานี้  
มาจาก “องค์กรระดับกลาง” คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
และกรมชลประทาน ไม่ใช่เริ่มที่ระดับรัฐบาล และเกิด
ในช่วงที่ “ไม่มีรัฐบาล” ที่แน่นอน เพราะช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคมนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  
เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหา ดร.สมศักดิ์ จึงเสนอว่า  
ควรจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาและสรุป 
ข้อเทจ็จรงิ สาเหตนุ�า้ท่วมใหญ่ 2554, วเิคราะห์บทเรยีน
และประเมินการจัดการวิกฤติน�้าท่วม และท�าข้อเสนอ
แนะ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต” 18

ต่อมา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรฯ ได้ยอมรับกลางสภาว่า “สั่งชะลอน�้า
เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อยน�้าเข้าทุ่ง”19 
จากนั้นไม่นาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ก็ชี้แจงว่าการระบายน�้าของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
ไม่ใช่สาเหตุน�้าท่วม20 

ค�าถามข้างต้นจึงยังต้องรอการศึกษาอย่างเป็น
ระบบจากคณะกรรมการอิสระฯ หากมีการตั้งขึ้น 
ในอนาคต เพื่อค้นหาค�าตอบที่แน่นอนต่อไป

(2)	การผลักน�้าให้กลายเป็นสงครามระหว่าง
ชาวบ้าน	สองกรณสี�าคญัคอื ‘คลองสามวา’ ที ่ส.ส.พรรค
เพือ่ไทยน�าชาวบ้านบกุเปิดประตรูะบายน�า้เมือ่ 31 ตลุาคม 
และ ‘คลองพระยาสุเรนทร์’ เมื่อ 27 พฤศจิกายน21 
สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่ 
น�้าท่วมขังนานมากกับพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ ที่ 
ยกระดบัไปสูค่วามขดัแย้งทางการเมอืง ระหว่างรฐับาล
พรรคเพื่อไทยในนาม ศปภ. กับกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ 

(3)	พร้อมพลีเพื่อกทม.?! การต่อสู้ระหว่าง 
วาทกรรมทีเ่ปรยีบน�า้เป็นข้าศกึศตัรบูกุท�าลายเมอืงหลวง 
กบัวาทกรรมทีบ่อกว่าน�า้ต้องไหลผ่านเพือ่ออกสูท่ะเลนัน้ 
เข้มข้นถึงขีดสุดเมื่อมวลน�้ามาถึงกรุงเทพมหานคร  
ในทางหนึ่งกรุงเทพฯ ได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่ 
ในฐานะกล่องดวงใจหรอืพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ด้านการบรหิาร 
และเศรษฐกิจ ในอีกทางหนึ่ง พื้นที่ด้านบนของแม่น�้า
เจ้าพระยาและพื้นที่รอบนอกเอ่อท้นไปด้วยมวลน�้า
มหาศาล ความแตกต่างของระดับน�้าในสองพื้นที่ 
ที่ห่างกันเพียงถุงทรายกั้น ท�าให้เกิดค�าถามตามมาถึง 
‘ความไม่เป็นธรรม’ ที่ภาครัฐเลือกให้คนต่างจังหวัดต้อง
เสยีสละชวีติปกตแิละทรพัย์สนิพอยงัชพีเพือ่คนกรงุเทพฯ 
โดยไม่มีการพูดถึงการช่วยเหลือชดเชยใดๆ ยิ่งตอกย�้า
ความเหลื่อมล�้าระหว่างเมืองและชนบทมากเข้าไปอีก

(4)	ตะวันออกกระฉอกมาตะวันตก?! แม้พื้นที่
ฝ่ังตะวนัออกของกรงุเทพฯ จะถกูก�าหนดให้เป็นฟลดัเวย์
หรือพื้นที่รับน�้าเพื่อระบายสู่อ่าวไทยมาตั้งแต่ปี 2535 
แต่กฎหมายผังเมืองไม่เคยศักดิ์สิทธิ์ ในทางปฏิบัติ  
สิ่งก่อสร้างจ�านวนมากจึงเกิดขึ้นขวางทางน�้า รวมทั้ง 
การปรบัสผีงัทีด่นิแนวฟลดัเวย์กว่าแสนไร่รอบสนามบนิ
สวุรรณภมู ิน�า้ก้อนใหญ่จงึถกูผนัออกทางฝ่ังตะวนัตกได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งๆ ที่ศักยภาพด้อยกว่า 
ด้วยความร่วมมอืของเครอืข่ายประชาชนรมิคลองฝ่ังธนฯ 

กรรมาธิการ 3 คณะของวุฒิสภา ส�านักการระบายน�้า
กรงุเทพมหานคร และมลูนธิ ิSCG ทีเ่หน็พ้องกนัว่าต้อง
ให้น�้าผ่านออกสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อลดภาระของพื้นที่ 
รับน�้า 

“เมื่อฝั ่งธนฯ ถูกทอดทิ้ง บอกให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ขณะที่ภาครัฐสามารถจัดการได้เพียงส่งเรือ
มารับผู้ประสบภัย รัฐบาลก็ควรให้โอกาสภาคประชา
สังคม ซึ่งมีความสามารถ มีภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ามา
จัดการ รวมทั้งให้งบประมาณที่จะใช้แก้ปัญหาตามสติ
ปัญญา แต่ขณะนี้กลับพบว่า รัฐบาลไม่ได้ ใช้สติปัญญา
และพละก�าลังของภาคประชาสังคมอย่างเพียงพอ”22 

สัญญาณเตือน...ให้ปรับตัว

เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลได้ตั้ง  
“คณะกรรมการยทุธศาสตร์เพือ่วางระบบบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน�้า” หรือ กยน. มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย  
แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน�้า จัดท�าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ 
แก้ปัญหาและวางระบบการบรหิารจดัการน�้า และจดัท�า
แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็นระบบและ 
วางกรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน�้าของ
ประเทศเสนอแก่รฐับาล 3 ใน 25 รายชือ่ คอื ดร.รอยล  
จติรดอน ดร.อานนท์ สนทิวงศ์ ณ อยธุยา และ ดร.เสรี 
ศุภราทิตย์ เป็นนักวิชาการที่สังคมไทยคุ ้นเคยและ 
เชื่อถือในฐานะผู้ ให้ข้อมูลเรื่องน�้า ต่างให้ความเห็นสรุป
ได้ดังนี้

(1)	ดูภาพรวมทั้งระบบ23 ดร.รอยล จิตรดอน 
ผู ้อ�านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและ
การเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุ
ว่าวิกฤติครั้งนี้บ่งบอกว่าไทยล้มเหลวในเรื่องการใช้และ
วเิคราะห์ข้อมลู สิง่ทีท่�าให้เกดิปัญหามากคอื โครงสร้าง
การระบายน�า้ไม่มคีวามยดืหยุน่ ต้องแก้ไขโดยแบ่งพืน้ที่
เขตเมอืงกบัเขตอตุสาหกรรม แล้วส�ารวจความสงูต�า่ของ
พื้นที่อย่างละเอียด ฟื้นฟูคูคลองต่างๆ ก�าหนดพื้นที่ 
หน่วงน�้าเพื่อปล่อยให้น�้าผ่านได้แล้วพัฒนาเป็นแก้มลิง 
ต้องก�าหนดความสูงของคันและพื้นที่ป้องกัน ด้วยหลัก
การว่าใครกัน้น�า้ไว้เท่าไหร่ ต้องช่วยระบายออกเท่านัน้24 
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ทั้งยังควรให้มีการจัดการน�้าในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพือ่เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัภยัพบิตั ิและมกีฎหมายแม่บท
ทรัพยากรน�้า

(2)	ความขัดแย ้งทางสังคมที่รอวันปะทุ 
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการศูนย์ 
เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและการ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ชี้ว่าเครื่องมือส�าคัญในการบริหาร
จัดการน�้าไม่สามารถท�างานได้ตาม
ศักยภาพที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็น
ประตูระบายน�้า คันกั้นน�้า ระบบ 
คคูลอง พืน้ทีร่บัน�า้หรอืแก้มลงิ สถานี
สูบน�้า ฯลฯ ซึ่งมีอยู่แล้วและน่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาน�้าท่วมได้ถงึ 60-70% 
ส่วนแผนหรอืมาตรการระยะยาวต้อง
พจิารณาให้รอบด้านตัง้แต่พืน้ทีต้่นน�า้
ถึงปลายน�้า ที่ส�าคัญคือต้องเน้น
กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

แต่สิ่งที่น่าห่วงใยมากก็คือ 
‘ความขัดแย้งทางสังคม’ ที่รอวัน
ปะทุ25 เพราะน�้าท ่วมที่ผ ่านมา 
ได้แสดงให้เห็นว่าการขาดความ 
เชื่อมั่นในรัฐที่ช่วยอะไรไม่ได้ ท�าให้
แต่ละคน แต่ละพืน้ทีต้่องสร้างระบบ

ป้องกันของตัวเอง เช่น กั้นกระสอบ
ทรายล้อมรอบหมูบ้่านใครหมูบ้่านมนั 
สบูน�า้จากพืน้ทีห่นึง่ให้ไปท่วมอกีพืน้ที่
หนึ่ง จนทะเลาะขัดแย้งกันไปทั่ว 
นอกจากนี้ ในปี 2555 โครงการ
ก่อสร้างจ�านวนมากจะเกดิขึน้ ทัง้การ 
ถมที่ สร้างเขื่อน สร้างพนังกั้นน�้า 
หากไม่มีการควบคุม ประสานงาน 
และก�ากับดูแลให้ดี จะกลายเป็น
ความขดัแย้งทางสงัคมทีซ่�า้เตมิวกิฤติ
น�้าท่วมให้หนักขึ้นไปอีก

(3)	 ต้องอยู่กับน�้าให้ ได้ 26 
ดร . เสรี  ศุภราทิตย ์  สรุปว ่ า 

การตัดสินใจในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง จ�าเป็น 
ต้องมีฐานข้อมูล เครื่องมือ กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน 
การตัดสินใจ และเป็นทางเลือกเพื่อลดความเสียหาย 
รวมถึงประเมินทางเลือกเพื่อต่อสู้ภัยน�้าท่วม หลังน�้าลด
ก็ ใช้การสนับสนุนฟื้นฟูเยียวยา ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ 

ตารางแสดงสถานการณ์อุทกภัยและความเสียหาย พ.ศ. 2545-2554

พ.ศ. 
ประชาชน
(ล้านคน)

ครัวเรือน
(ล้านครัวเรือน)

พื้นที่เกษตร
(ล้านไร่)

ความเสียหาย
(ล้านบาท)

2545 5.13 1.37 10.43 13,385

2546 1.88 0.48 1.59 2,050

2547 2.32 0.62 3.30 850

2548 2.87 0.76 1.70 5,982

2549 6.05 1.67 6.56 9,627

2550 2.33 0.57 1.62 1,688

2551 7.92 2.03 6.59 7,602

2552 8.88 2.31 2.96 5,253

2553 13.49 3.92 10.91 16,339

2554 13.60 4.09 12.99 1,356,810*

หมายเหต:ุ *เป็นการประเมนิทัง้ความเสยีหายและความสญูเสยี โดยโครงการ Post Disaster Needs Assessment (PDNA) 
ของธนาคารโลก (“ธนาคารโลกประเมินน�้าท่วมเสียหาย 1.356 ล้านล้านบาท และใช้เงินฟื้นฟูอีกกว่า 7 แสนล้าน”. 
ส�านกัข่าวออนไลน์ไทยพบัลก้ิา. 4 ธนัวาคม 2554. สบืค้นจาก http://thaipublica.org/2011/12/world-bank-flood-
damage/ เมื่อ 31 มกราคม 2555) 

ที่มา:  โครงการสขุภาพคนไทย สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล (ค�านวณจาก สถติสิถานการณ์อทุกภยัของ
ประเทศไทย รายปีจาก พ.ศ. 2545-2554 ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย. และ สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจ�าวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย). 
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หมายเหตุ:

1 กรุงเทพมหานคร

2 สมุทรปราการ

3 สมุทรสาคร

4 สมุทรสงคราม

5 นครปฐม

6 นนทบุรี

7 ปทุมธานี

8 พระนครศรีอยุธยา

9 สุพรรณบุรี

10 อางทอง

11 สิงหบุรี

ขาดการสื่อสารความเสี่ยง ไมสามารถบอกประชาชน
ไดวาจะไดรับผลกระทบอยางไร เพื่อใหเตรียมพรอม
รบัมอื ทัง้นี ้ป 2555 นาจะมคีวามเสีย่งในการเผชญิภยั
พบิตัทิางธรรมชาตมิากขึน้ เนือ่งจากสภาพภมูอิากาศโลก
รอนขึน้ ปรมิาณนํา้ฝนสงูขึน้ หนานํา้นํา้จะมาก หนาแลง
จะแลงหนัก ระดับความรุนแรงนาจะสูงขึ้น รอบของ
การเกดิจะถีข่ึน้ ดงันัน้ การอยูรวมกนักบันํา้เปนสิง่จาํเปน 
ตองหาที่ ใหนํ้าอยู ไมวาจะทําแกมลิงหรืออางเก็บนํ้า
ก็ตาม

อภิมหาโปรเจ็คทสูภัยนํ้าทวม

ภายหลังเหตุการณที่ทิ้งร องรอยเสียหายไว
ในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาอยางมหาศาล และการทยอย

เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 
และ (3) บรูณาการการมสีวนรวมของผูเกีย่วของทกุภาค
สวนเพื่อบริหารจัดการนํ้าใหลงสูทะเลโดยเร็ว โดยแบง
พื้นที่ ในการบริหารจัดการนํ้าเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่
ตนนํ้า 10 จังหวัด เนนการซับนํ้าและชะลอนํ้ามิให
ไหลบาอยางรนุแรง พืน้ทีก่ลางนํา้ 14 จงัหวดัจะเนนการ
บรหิารจดัการนํา้ คอื ทางระบายนํา้หลาก (Floodway) 
แกมลงิ และพืน้ทีป่ลายนํา้ 7 จงัหวดัจะเนนการเรงระบาย
นํ้าและผลักดันนํ้าออกสูทะเลอยางรวดเร็ว28 ทั้งหมดนี้
เพื่อเปาหมายระยะสั้น คือการลดระดับความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในป 2555 และเปาหมาย
ระยะยาวคือการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการและยั่งยืน

พื้นที่ไดรับผลกระทบ 150 ลานไร 

684 อําเภอ 65 จังหวัด

ประชาชนเดอืดรอน 4,086,138 ครวัเรอืน 13,595,192 คน

นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง แรงงาน 993,944 คน

พื้นที่เกษตรกรรมกวา 12.99 ลานไร

บานจัดสรรกวา 5.4 แสนหลัง

มูลคาความเสียหายกวา 1.42 ลานลานบาท

จายเงินชดเชยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
รฐับาลก็ไดมุงหนาเตรยีมแผนการรบัมอืภยั
นํา้ทวมทีอ่าจเกดิขึน้ในอกีไมกีเ่ดอืนขางหนา
นีด้วยการทุมเทเงนิงบประมาณหลายแสน
ลานบาท รวมทั้งขอเสนอดานการเงินของ 
กยอ. ที่ ใหออกพ.ร.ก. 4 ฉบบั27 พรอมดวย
การจดัตัง้องคกรระดบัชาตทิีเ่ปนศนูยกลาง
ในการบรหิารจดัการนํา้ทัง้ระบบ โดยคณะ
รัฐมนตรีไดเห็นชอบ (ราง) แผนการจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการนํ้าถาวร และราง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ 
ตามที ่กยน. เสนอ เมือ่ 7 กมุภาพนัธ 2555 
มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ คณะกรรมการ
นโยบายนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.) 
และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
อุทกภัย (กบอ.) โดยมีสํานักงานนโยบาย
และบรหิารจดัการนํา้และอทุกภยั (สนอช.) 
เปนสวนสนับสนุน

ทั้งนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่ระบุ
แนวทางการดําเนินงานไว 3 ดาน คือ 
(1) ปรบัปรงุและฟนฟรูะบบปองกนันํา้ทวม
ใหสมบูรณ (2) สรางความเชื่อมั่นใน
การปองกันนํ้าทวมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่
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40 สขุภาพคนไทย 2555

แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  
6 แผนงาน

แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้า 
แบบบูรณาการและยั่งยืน

1. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน�้าหลัก และจัดท�าแผน
บริหารจัดการน�้าของประเทศประจ�าปี 2555 รับผิดชอบ
โดยกรมชลประทาน

1. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้าเพื่อให้เกิดระบบนิเวศ 
ที่สมดุล ในลุ่มน�้า ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก รวม
ประมาณ 330,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน�้า 10 จังหวัด และ
พื้นที่กลางน�้าตอนบน 6 จังหวัด วงเงิน 10,000 ล้านบาท

2. แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 
17,126 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงคันกั้นน�้า 
อาคารบังคับน�้า ระบบระบายน�้า 7,062.82 ล้านบาท  
(2) การปรับปรุงทางระบายน�้า ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวาง
ในคูคลองและทางระบายน�้า 1,695.27 ล ้านบาท  
(3) การเสริมคันกั้นน�้าและการด�าเนินการตามแนวพระ
ราชด�าร ิ868.20 ล้านบาท และ (4) การเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการระบายน�้าและบริหารจัดการน�้าหลากในพื้นที่ 
2,984.05 ล้านบาท

2. โครงการสร้างเขื่อนเก็บกับน�้า 5 แห่ง มูลค่า 50,000 ล้าน
บาท ในพื้นที่ต้นน�้า 10 จังหวัด และพื้นที่กลางน�้า 14 จังหวัด 
คือ (1) เขื่อนแม่แจ่ม กั้นแม่น�้าปิง ใน จ.เชียงใหม่ (2) เขื่อน
แก่งเสือเต้น กั้นแม่น�้ายม ใน จ.แพร่ (3) เขื่อนน�้าตาด  
กั้นแม่น�้าตาด สาขาของแม่น�้าน่าน ใน จ.น่าน (4) อ่างเก็บน�้า
ขนาดกลาง หรอืขนาดเลก็ กัน้ลุม่แม่น�้าป่าสกั ใน จ.เพชรบรูณ์ 
เพื่อช่วยรองรับน�้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ (5) เขื่อน 
แม่วงก์ กั้นแม่น�้าสะแกกรัง ใน จ.อุทัยธานี

3. แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
งบประมาณ 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) แผนการพัฒนา
คลังข้อมูล (2) แผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์  
(3) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย และติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดทุกประตูระบายน�้า

3. โครงการปรบัปรงุพืน้ทีเ่กษตรชลประทานเป็นแก้มลงิและพืน้ที่
รับน�้านอง ประมาณ 2 ล้านไร่ เพื่อใช้เก็บน�้าหลากประมาณ 
6,000-10,000 ล้าน ลบ.ม. วงเงิน 60,000 ล้านบาท โดย
พื้นที่กลางน�้าตอนบน 6 จังหวัด ต้องการพื้นที่แก้มลิง 1 ล้าน
ไร่ หาได้แล้ว 500,000 ไร่ รับน�้าได้ 1,850 ล้าน ลบ.ม. คือ
พืน้ทีทุ่ง่เหนอื จ. นครสวรรค์ ในพืน้ที ่อ.ชมุแสง อ.บางมลูนาก 
ฯลฯ ส่วนพื้นที่กลางน�้าตอนล่าง 8 จังหวัด จัดหาพื้นที่รับน�้า
ใต้นครสวรรค์ได้แล้วประมาณ 1 ล้านไร่ เช่น พื้นที่รับน�้าทุ่ง
บางบาล รับน�้าได้ประมาณ 3,100 ล้าน ลบ.ม.

4. แผนงานเผชญิเหตเุฉพาะพืน้ที ่จดัท�าแผนคมนาคม เมือ่เกดิ
อุทกภัย มีระบบสร้างคลังเครื่องมือ พัฒนาระบบป้องกัน
บรรเทาอทุกภยัในพืน้ทีส่�าคญั งบประมาณ 1,000 ล้านบาท

4. โครงการจัดท�าน�้าหลากหรือฟลัดเวย์ และทางผันน�า้ ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมทั้งถนนและอาคาร 
องค์ประกอบต่างๆ เพือ่รบัน�า้หลากจากแม่น�า้ป่าสกั และแม่น�า้
เจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาหรือ 
ทั้งสองฝั่ง งบฯ 120,000 ล้านบาท

5. แผนงานการก�าหนดพื้นที่รับน�้านอง จัดท�าแผนผันน�้า  
และมาตรการช่วยเหลอืผูท้ี่ ได้รบัผลกระทบจากการใช้พืน้ที่
เพื่อการรับน�้า

5. โครงการจัดท�าผังการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน 
ผัง รวมทั้งการจัดท�าพื้นที่ปิดล้อม (คันริมแม่น�้าและระบบ
ระบายน�้า) ของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม 
งบฯ 50,000 ล้านบาท

6. แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน�้า ให้มี 
คณะท�างานเฉพาะกจิเพือ่ตดิตามการด�าเนนิงาน โดย ส.กยน. 
เป็นเลขานุการ

6. โครงการปรับปรุงสภาพล�าน�้าสายหลัก และคันริมแม่น�้า  
ส่วนที่เหลือจากกลุ่มโครงการที่ 3 และ 5 งบฯ 7,000  
ล้านบาท

7. โครงการจัดระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ ระบบเตือนภัย 
รวมทั้งจัดตั้งองค์กร กฎระเบียบที่จ�าเป็น และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน งบฯ 3,000 ล้านบาท

ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (สรุปจากฐานข่าวข้อมูลน�้าท่วมของโครงการในช่วงเดือนธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555).

รายละเอียดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน งบประมาณ 22,626  
ล้านบาท และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ ่มน�้าแบบบูรณาการและยั่งยืน หรือแผนจัดการน�้า 
ระยะยาว วงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
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‘วังน�้ำเขียวโมเดล’  

ภำพสะท้อนปัญหำ 

คน-ป่ำ-ที่ดิน

ก
ลางปี 2554 ‘วงัน�า้เขยีว’ ดนิแดนทีเ่คยได้รบัการเล่าลอื

ว่าเป็น ‘สวติเซอร์แลนด์แห่งเมอืงไทย’ กลบัแปรเปลีย่น

เป็น ‘วังน�้าเขียวโมเดล’ หุบเขาที่อ�านาจรัฐและประชาชน ทุน

และความยากจน การท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมาย 

ปะทะกันจนยากจะหาจุดประนีประนอม เมื่อกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เดนิถอืกฎหมายมุง่หน้าไล่รือ้รสีอร์ตทีบ่กุรกุ

พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเอิกเกริก กระแสสังคม 

มีทีท่าเห็นพ้องกับการขับไล่นายทุนออกจากป่า พร้อมกับ

ค�าถามอึงคะนึงว่า ท�าไมจึงเป็นเวลานี้ เป็นเรื่องการเมือง 

หรือไม่ จะจริงจังไปได้สักกี่น�้า แล้วจะใช้มาตรการนี้กับพื้นที่

ป่าอื่นๆ ในเมืองไทยด้วยหรือไม่

www.painaima.com
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42 สขุภาพคนไทย 2555

วังน�้ำเขียวโมเดลจะใช้แก้ปัญหำบุกรุกพื้นที่ป่ำ 
ได้จริงหรือไม่ ดูจะเป็นค�ำถำมที่ส�ำคัญที่สุด เพรำะ 
เอำเข้ำจริงๆ แล้ว ปัญหำคนกับป่ำไม่ได้มีต้นเหตุตรงไป 
ตรงมำเพียงแค่ชำวบ้ำนถือจอบเข้ำไปถำงที่ท�ำกิน  
หำกยงัมปัีจจยันำนปักำรทีว่งัน�ำ้เขยีวโมเดลยงัไม่ได้ตอบ 
และยำกที่จะหำค�ำตอบ

‘วังน�้าเขียว’ หุบเขาแสนงาม 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

วังน�้ำเขียวเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนครรำชสีมำ 
ด้วยสภำพพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยำนแห่งชำติทับลำน  
ที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วังน�้ำเขียวจึง
มีอำกำศเย็นสบำยตลอดปี ได้รับกำรยกย่องว่ำมีโอโซน 
บริสุทธิ์ระดับ 7 ของโลก1 และองค์กำรกำรศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ หรือ 
ยเูนสโก รบัรองว่ำ เป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลแห่งแรกของ
ประเทศไทย ทั้งยังมีเขำแผงม้ำอันเป็นแหล่งอนุรักษ์
กระทิงที่มีชื่อเสียง2

ผนวกกับทัศนียภำพที่สวยงำม เป็นเหตุให้ช่วง 
ปีหลงัๆ มำนี ้วงัน�ำ้เขยีวได้รบักำรส่งเสรมิให้เป็นสถำนที่ 
ท่องเทีย่วยอดฮติของโครำช ยิง่ในช่วงฤดหูนำวด้วยแล้ว 
คำดกันว่ำ เฉพำะช่วงเสำร์-อำทิตย์ อำจมีนักท่องเที่ยว
มำเยือนวังน�้ำเขียวถึง 30,000 คน สร้ำงแรงสะพัดของ
เงินตรำประมำณ 30 ล้ำนบำท3

เหมือนทุกแห่งในประเทศไทย กำรท่องเที่ยว 
มักพกพำควำมเปลี่ยนแปลงติดไปด้วย รีสอร์ต บ้ำนพัก
ตำกอำกำศ ร้ำนรวง สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ทยอย
ลงไปจับจองพื้นที่ เพื่อหวังตักตวงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
ทีก่ำรท่องเทีย่วมอบให้ ตัง้แต่ชำวบ้ำนธรรมดำๆ ข้ำรำชกำร  
นักกำรเมือง นำยทุน ผู้มั่งมีจำกตระกูลดังๆ ส่งผลให้
รำคำที่ดินถีบตัวสูงถึง 20-40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตั้งแต่ 
ไร่ละ 1.5 ล้ำนบำทส�ำหรับที่ดินที่ ไม่ติดถนน จนถึงไร่ละ 
5 ล้ำนบำท หำกเป็นที่ติดถนน4

เรื่องรำวของหุบเขำแสนงำมกับกำรท่องเที่ยวที่
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจแก่จังหวัดนครรำชสีมำและ
ผู้คนจ�ำนวนมำกคงจะจบแบบสวยงำม หำกมิใช่เพรำะ
ที่ดินวังน�้ำเขียว 241,000 ไร่เป็นที่ ส.ป.ก., น.ส.3 หรือ 

น.ส.3.ก. ซึง่เป็นพืน้ทีป่่ำทีท่ำงกรมป่ำไม้มอบให้ส�ำนกังำน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตร (ส.ป.ก.) เพื่อจัดสรรแก่
เกษตรกรไร้ทีท่�ำกนิกว่ำ 6,000 รำย โดยออกเป็น ส.ป.ก.
4-01 ไปแล้ว 136,000 ไร่5 แต่กลำยเป็นกำรใช้ที่ดิน 
ผิดวัตถุประสงค์ ซ�้ำยังมีกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำ 

จู่ๆ วันที่ 21 กรกฎำคม 2554 นำยเทวินทร์  
มณทีรพัย์ หวัหน้ำอทุยำนแห่งชำตทิบัลำน กอ็อกประกำศ
ให้เจ้ำของสิ่งปลูกสรำ้งต่ำงๆ รื้อถอนสิ่งปลูกสรำ้งของ
ตนและท�ำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภำพเดิม ภำยในวันที่ 30 
ตุลำคม 2554

กรมอุทยานประกาศชนนายทุน  

เอาจริงหรือแค่ไฟไหม้ฟาง

กำรประกำศชนของกรมอุทยำนฯ ไม่มี ใครรู ้ 
ต้นสำยปลำยเหตุแน่ชัดว่ำเหตุใดจึงมำเอำจริงเอำจังใน
ห้วงเวลำนี้ หลังจำกปล่อยปละละเลยให้ปัญหำลุกลำม
จนพื้นที่ป่ำทับลำน 1.3 ล้ำนไร่ ถูกบุกรุกไปกว่ำ 60,000 
ไร่6 สร้ำงข้อกังขำแก่สังคมไม่น้อยว่ำ เป็นเกมกำรเมือง
หรือไม่ และจะเอำจริงเอำจังแค่ ไหน อย่ำงไรก็ตำม 
กระแสสงัคมส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบักำรปรำบปรำมนำยทนุ
รีสอร์ตของกรมอุทยำนฯ ในครั้งนี้

จำกกำรตรวจสอบของสื่อมวลชน พบกำรบุกรุก
พื้นที่อ�ำเภอวังน�้ำเขียวในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเขำ 
ภหูลวงซึง่ดแูลโดยกรมป่ำไม้ มบ้ีำนพกัและรสีอร์ตทีบ่กุรกุ
ถงึ 22 รำย ส่วนในเขตอทุยำนฯ ทบัลำนมมีำกกว่ำ 100 
รำย โดยพื้นที่ที่มีกำรบุกรุกมำกที่สุดคือบริเวณรอบ 
เขำแผงม้ำ มีสิ่งปลูกสร้ำงถึง 22 แปลง กินเนื้อที่กว่ำ 
100 ไร่7 ตัวเลขที่แท้จริงของจ�ำนวนรีสอร์ตทั้งหมด 
ยงัไม่มีใครรูแ้น่ชดั สือ่บำงส�ำนกักร็ะบวุ่ำมำกกว่ำ 1,000 
แห่ง มีห้องพักจดทะเบียนกว่ำ 20,000 ห้อง และไม่ 
จดทะเบยีนอกีจ�ำนวนมำก8 รสีอร์ตหรอืบ้ำนพกับำงแห่ง
ถึงกับเป็นเจ้ำของภูเขำทั้งลูกก็มี9

ต่อมำทัง้เจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวงทรพัยำกรฯ และ 
ส.ป.ก. ต่ำงกท็ยอยลงไปปิดประกำศตำมรสีอร์ตแจ้งให้
เจ้ำของรสีอร์ตท�ำกำรรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้ำงออกจำกพืน้ที่ 
ถงึขัน้เจ้ำหน้ำทีต้่องน�ำรถแบก็โฮเข้ำไปรือ้ถอนด้วยตนเอง
ก็มีในรำยที่ศำลพิพำกษำให้รื้อถอนแล้ว
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กำรจดักำรปัญหำบกุรกุพืน้ทีป่่ำในอ�ำเภอวงัน�ำ้เขยีว 
ไม่ ได้สร้ำงผลกระทบต่อนำยทุนหรือเจ้ำของรีสอร์ต 
ฝ่ำยเดียว เพรำะจริงๆ แล้ว กลุ่มนำยทุนแม้จะเจ็บเนื้อ 
เจ็บตัวบ้ำงก็คงไม่หนักหนำเท่ำกับชำวบ้ำนในพื้นที่กว่ำ 
7,000 คน ที่อำศัยและท�ำกินมำนำนกว่ำ 40 ปี เกรงว่ำ
จะถูกหำงเลขต้องออกจำกพื้นที่ด้วย เพรำะส่วนใหญ่ 
ไม่มีเอกสำรสิทธิ10 

ไม่เพียงควำมไม่มั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัย ชำวบ้ำน
และนักธุรกิจอีกไม่น้อยที่ ได้รับผลพวงจำกกำรขยำยตัว
ของกำรท่องเที่ยวต่ำงก็ ได้รับผลกระทบไปตำมๆ กัน  
นำยพงษ์เทพ มำลำชำสิงห์ ประธำนชมรมส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว กล่ำวว่ำ กำรด�ำเนินกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบกำรโรงแรมและ 
รีสอร์ตหลำยแห่งประสบภำวะขำดทุนและอำจต้องเลิก
กจิกำร ทีส่�ำคญัคอืแรงงำนในท้องถิน่ 4,000-5,000 คน 
จะต้องตกงำนไปด้วย11

นำยพงษ์เทพ กล่ำวด้วยว่ำ ปัจจุบัน อ�ำเภอ 
วังน�้ำเขียวมีรีสอร์ตรวมทั้งสิ้นประมำณ 6,000-7,000 
ยูนิต มีโฮมสเตย์ 500 ยูนิต และโครงกำรขนำดใหญ่ 
ที่ก่อสร้ำงและด�ำเนินกำรในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำอีก  
5-6 แห่ง เขำยอมรบัว่ำกว่ำ 70% เป็นกำรถอืครองทีด่นิ
ผดิกฎหมำย แต่กระนัน้ รำยได้จำกกำรท่องเทีย่วกท็�ำให้
เศรษฐกิจสะพัดปีละกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท

เมื่อผลประโยชน์มหำศำล ไม่แปลกที่จะมีกำร 
จัดม็อบปิดถนนของคนในพื้นที่ พร้อมกับกำรยื่นหนังสือ
แก่รัฐให้หำแนวทำงยุติปัญหำครั้งนี้

แนวทำงหนึง่ทีก่ลุม่ชำวบ้ำนน�ำโดยนำยชณุห์ ศริชิยั
คีรีโกศล สมำชิกสภำจังหวัดนครรำชสีมำ เขตอ�ำเภอ 
วังน�้ำเขียว และนำยจงกล สระเจริญ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลไทยสำมัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว น�ำมำ
ใช้คือกำรล่ำรำยชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้พิจำรณำ
แก้ไขกฎหมำย 3 ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติอุทยำน
แห่งชำติ พ.ศ. 2504 พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ 
พ.ศ. 2507 และพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
กำรเกษตร พ.ศ. 2518 เพือ่เปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนในพืน้ที่
อ�ำเภอวังน�้ำเขียวสำมำรถใช้ประโยชน์ สร้ำงเป็นเมือง
ท่องเทีย่วได้ตำมกฎหมำย12 แต่สญัญำณตอบกลบัพบว่ำ 

ทั้งเจ้ำหน้ำที่รัฐ องค์กรเอกชน และกระแสสังคม 
ไม่เหน็ด้วย เพรำะดเูป็นกำรยกผลประโยชน์ให้ผูก้ระท�ำ
ผิดกฎหมำย

ยิ่งไปกว่ำนั้น เกมรุกเรียกคืนพื้นที่ของกระทรวง
ทรัพยำกรฯ ถูกเรียกขำนว่ำ ‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ ที่น่ำจะ
ปรับใช้กับพื้นที่ป่ำอื่นๆ ในประเทศไทยที่ประสบชะตำ
กรรมเดียวกัน เพรำะเมื่อกรณีวังน�้ำเขียวกลำยเป็นข่ำว
ใหญ่โต กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำอื่นๆ ก็ค่อยๆ ผุดขึ้น ทั้งใน
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งหน่วยงำนภำค
รัฐตอบรับด้วยท่ำทีขึงขัง โดยกำรส�ำรวจล่ำสุดของ 
กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื พบว่ำ มกีำร
ก่อสร้ำงรีสอร์ตในเขตอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ 
พันธุ์สัตว์ป่ำ รวมทั้งสิ้น 433 รำย แบ่งเป็นเขตอุทยำน
แห่งชำติ 382 รำย และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ 51 รำย 
โดยในส่วนของอุทยำนแห่งชำติ มีกำรด�ำเนินคดีอำญำ
แล้ว 141 รำย และยังไม่ได้ด�ำเนินคดีอำญำ 292 รำย13

วังน�้าเขียว แค่หนังตัวอย่าง 

ของปัญหาที่ดิน

อนัทีจ่รงิ ปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิวงัน�ำ้เขยีวใช่ว่ำจะ
เพิ่งเกิดขึ้น กรณีที่ โด่งดังก่อนหน้ำปี 2554 คือกรณี 
กำรรุกที่ ส.ป.ก.วังน�้ำเขียวโดยนักกำรเมืองระดับชำติ
หลำยคน โดยเฉพำะเจ้ำของฉำยำมำดำมพีเค เมื่อปี 
254614 ทีล่งเอยด้วยกำรเงยีบหำย นบัแต่นัน้กระบวนกำร
เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. ในอ�ำเภอวังน�้ำเขียวก็ลุกลำม 
ใหญ่โตถึงขนำดประกำศขำยที่ดินผ่ำนเว็บไซต์และสื่อ 
สิ่งพิมพ์อย่ำงโจ่งแจ้ง

กล่ำวได้ว่ำ ส่วนหนึง่ของปัญหำเกดิจำกตวักฎหมำย 
ปฏริปูทีด่นิทีค่่อนข้ำงหละหลวม ขำดกำรบรหิำรจดักำร
ทีด่พีอ และเปิดช่องให้เกดิกำรถ่ำยโอนกำรถอืครองทีด่นิ
จำกเกษตรกรไปสูน่ำยทนุได้อย่ำงง่ำยดำยโดยแทบไม่มี
กำรตรวจสอบ ดงัทีเ่กดิขึน้นบัครัง้ไม่ถ้วนทัว่ประเทศไทย

ที่ โยนควำมผิดไปให้ ใครไม่ได้เลยก็คือเจำ้หน้ำที่
รัฐผู ้ปล่อยปละละเลย และยิ่งกว่ำอื่นใดคือนโยบำย 
กำรพัฒนำนับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ไม่ว่ำจะกำรให้
สัมปทำนป่ำไม้ กำรส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ  
กำรตัดถนนยุทธศำสตร์สำยนครรำชสีมำ-ปักธงชัย  

55-03-004 Th_001-120_J.indd   43 6/3/2012   18:20



44 สขุภาพคนไทย 2555

ซึ่งฉีกผืนป่ำเขำใหญ่และทับลำนออกจำกกัน และกำร 
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนโฉมหน้ำวังน�้ำเขียว
ไปโดยสิ้นเชิง15

อีกทั้งกำรมุ ่งแจกที่ดินให้แก่เกษตรกรยำกไร้ 
โดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำทั้งระบบ ยิ่งเป็น 
ตัวเร่งให้ที่ดินเปลี่ยนมือ ชำวบ้ำนที่อำศัยในพื้นที่วังน�้ำ
เขียวมำยำวนำนอธิบำยว่ำ สำเหตุหลักประกำรหนึ่ง 
ที่ชำวบ้ำนต้องขำยที่ดิน เพรำะท�ำกำรเกษตรไม่ได้ผล 
เนื่องจำกเมื่อ 40-50 ปีมีสภำพเป็นป่ำเสื่อมโทรม ชำว
บ้ำนต่ำงหำกทีเ่ป็นผูฟ้ื้นฟสูภำพป่ำให้กลบัมำเหมอืนเดมิ 
หำใช่ผู้บุกรุกท�ำลำยดังที่ตกเป็นข่ำวไม่16

หากสืบสาวให้ถึงที่สุดแล้ว รากเหง้าของปัญหา
คือเรื่องการถือครองที่ดินของเมืองไทย เมื่อคนเพียง  
10 เปอร์เซน็ต์ของทัง้ประเทศถอืครองทีด่นิมากกว่าคนละ 
100 ไร่ ขณะที่ 90 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีที่ดินไม่เกิน  
1 ไร่ 17 และสิทธิการจัดการทรัพยากรของชุมชน  
โดยเฉพาะประเดน็ป่าชมุชนยงัห่างไกลจากการปฏบิตัจิรงิ  
ทั้งหมดนี้ผนวกเป็นสมการอันซับซ้อนที่มีวังน�้าเขียว 
เป็นเพียงหนังตัวอย่าง

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ 

คืนความเป็นธรรม

แม้กำรบงัคบัใช้กฎหมำยจดักำรกำรบกุรกุพืน้ทีป่่ำ
วงัน�ำ้เขยีวจะได้รบักำรยอมรบัจำกสงัคม แต่ต้องยอมรบั
ว่ำสร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบกำรและชำวบ้ำน 
ในพืน้ที ่นำยกงกฤช หริญักจิ ประธำนฝ่ำยนโยบำย สภำ
อตุสำหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ได้เสนอทำงออก
แบบประนีประนอม โดยยอมรับว่ำกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยเป็นสิง่ทีถ่กูต้องแล้ว แต่ภำครฐัควรหำมำตรกำร
เยยีวยำผูป้ระกอบกำรทีเ่ข้ำไปด�ำเนนิกำรโดยไม่มเีจตนำ
บุกรุก18

ดเูหมอืนว่ำทำงออกเฉพำะหน้ำต่อกรณวีงัน�ำ้เขยีว
ทีห่ลำยฝ่ำยเหน็พ้องต้องกนั คอืกำรจดักำรตำมกฎหมำย 
และไม่อำจผ่อนปรนได้ เพรำะหำกยอมก็ย่อมหมำยถึง
กำรผ่อนปรนให้แก่กำรบุกรุกพื้นที่ป ่ำของนำยทุน 

ทัว่ประเทศ ส่วนด้ำนผลกระทบต่ออำชพี ศำสตรำจำรย์
มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด สถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เสนอว่ำอำจให้เอกชนประมูล
สถำนทีบ่ำงแห่งทีม่ผีลด้ำนกำรจ้ำงงำนด้วยวธิกีำรโปร่งใส
และก�ำหนดรำคำขั้นต�่ำไว้พอสมควร

ส่วนในระยะยำว ศ.มิ่งสรรพ์ แนะน�ำว่ำ รัฐบำล
ต้องเร่งสะสำงปัญหำทีด่นิป่ำไม้ เร่งพสิจูน์สทิธชิำวบ้ำน
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำคมมี 
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรเพกิถอนทีด่นิที่ ได้มำโดยมชิอบ19

แน่นอนว่ำ กำรปรบัแก้กฎหมำยทีด่นิและบทบำท
ของ ส.ป.ก. เป็นอกีประเดน็ทีเ่ลีย่งไม่พ้น นำยเลศิวิโรจน์ 
โกวัฒนะ เลขำธิกำร ส.ป.ก. ยอมรับว่ำ ช่วงที่ผ่ำนมำ
ทำง ส.ป.ก. ท�ำกำรระดมสมองเพือ่หำแนวทำงปรบัเปลีย่น 
กฎหมำยปฏริปูทีด่นิให้ทนัสมยัและสะดวกต่อกำรบรหิำร
จดักำรให้มำกขึน้20 สอดคล้องกบัควำมเหน็ของนำยอนรุกัษ์  
นิยมเวช สมำชิกวุฒิสภำและประธำนคณะกรรมำธิกำร
พฒันำกำรเมอืงและกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน วฒุสิภำ 
อย่ำงไรกต็ำม กฎหมำยทีม่อียูข่ณะนี้ ได้ ให้อ�ำนำจจดักำร
กับกำรถือครองที่ดินในเขต ส.ป.ก.ที่ ไม่ถูกต้องไว้ 
ระดับหนึ่งแล้ว ประเด็นส�ำคัญจึงอยู่ที่เจ้ำหน้ำที่จะต้อง
ด�ำเนินกำรกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และจะต้องสร้ำง
กำรตรวจสอบจำกภำคประชำชนเพื่อก�ำกับดูแล 
กำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่อีกชั้นหนึ่ง21

ที่ลืมไม่ ได้คือ การปฏิรูปที่ดินอย่างจริงจัง  
รวมทั้งการบ่มเพาะและขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องสิทธิ 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติโดยชมุชนให้เกดิผล 
ในทางปฏบิตั ิซึง่เป็นกำรจดักำรทีต่วัรำกเหง้ำของปัญหำ
และส่งเสรมิให้ชมุชนสำมำรถอยูร่่วมกบัป่ำได้ น่ำจะเป็น
ทำงออกทีย่ัง่ยนืกว่ำกำรไล่รือ้รสีอร์ต เพรำะเกรำะป้องกนั
ผนืป่ำทีแ่ขง็แกร่งทีส่ดุไม่ได้อยูท่ีเ่จ้ำหน้ำทีแ่ละกฎหมำย
ในมอื หำกอยูท่ีค่วำมเป็นธรรมในสงัคมและควำมหวงแหน
ทรัพยำกรในหัวใจของชุมชน
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เมื่อความตาย 

คือทางเลือก

ประมำณปี 2545 ระหว่ำง
กำรยกร่ำงพ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 
มำตรำว่ำด้วยสิทธิปฏิเสธกำรรักษำ
ถูกอภิปรำยอย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร ฝ่ำยที่ 
เห็นด้วยอ้ำงประเด็นสิทธิของผู้ป่วย 
ขณะทีฝ่่ำยไม่เหน็ด้วยหยบิยกข้ออ้ำง
เรือ่งจรรยำบรรณแพทย์ และผูป่้วย
ไม่ควรเป็นผูต้ดัสนิใจเพยีงฝ่ำยเดยีว
โดยขำดดุลยพินิจของแพทย์และ
ควำมเห็นของญำติพี่น้อง เพรำะจะ
สร้ำงควำมยุ่งยำกตำมมำ

นำยแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ
ในขณะนั้น แสดงท่ำทีต่อประเด็นนี้
ว่ำ กำรให้สิทธิผู้ป่วยเลือกตำยได้  
ถูกต ้องตำมหลักสิทธิมนุษยชน  

‘
การขอตายอย่างสงบ’ เป็นพืน้ทีส่่วนบคุคลทีไ่ม่ได้พวัพนักบักฎหมายมากมาย และไม่เคย

เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมาก่อน จนกระทั่งหลังการเกิดขึ้นของ พ.ร.บ.สุขภาพ

แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 เมือ่มาตรา 12 ของกฎหมายนีร้ะบถุงึการขอตายทีเ่กาะเกีย่วกบั ‘สทิธ’ิ 

เป็นการตายอย่างสมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์โดยปราศจากสายระโยงระยาง หรอืนอนแน่นิง่

เป็นผักบนเตียง เป็นทางเลือกที่กฎหมายยอมรับ แต่มาตรานี้ก็สร้างความหวั่นไหวต่อ

บคุลากรทางการแพทย์จ�านวนหนึง่ว่า กตกิาใหม่นีสุ้ม่เสีย่งต่อการผดิจรรยาบรรณและน�าพา

ตัวเองให้ติดคุกติดตะราง กลายเป็นข้อถกเถียงหลักของความขัดแย้งเรื่องสิทธิการตาย

สิทธิปฏิเสธกำรรักษำ  

เมื่อควำมตำยคือทำงเลือก 

ของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์

แต่มีปัญหำในทำงปฏิบัติและสำมำรถใช้ ได้เฉพำะบำงกรณี เช่น ผู้ป่วยที่
ร่ำงกำยไม่มีปฏิกิริยำใดๆ แล้ว จึงควรให้ผู้ป่วยจำกไปอย่ำงสงบ ส่วนกรณี
ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคร้ำยแรง แพทย์ต้องพจิำรณำว่ำกำรปล่อยให้ผูป่้วยเลอืกตำย
มีควำมเหมำะสมหรือไม่1
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46 สขุภาพคนไทย 2555

ค�ำอธิบำยของฝ ่ำยที่ เห็นด ้วย ระบุว ่ำใน 
ต่ำงประเทศได้ ให้สิทธิท�ำนองนี้แก่ประชำชน เช่น  
ประเทศสวติเซอร์แลนด์ทีม่กีฎหมำยรองรบัสทิธกิำรตำย
มำตั้งแต่ปี 2530 ท�ำให้ผู้ป่วยอำกำรหนักมักเดินทำง 
ไปใช้บริกำรจำกองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสงค์ 
จะตำยอยู่เป็นประจ�ำ

หรอืมลรฐัโอเรกอน ประเทศสหรฐัฯ เมือ่ปี 2545 
มีกำรออกกฎหมำยอนุญำตให้แพทย์สั่งจ่ำยยำช่วยให้
ถึงแก่ควำมตำยแก่ผู้ป่วยวำระสุดท้ำยและประสงค์จะ
ตำย ซึง่ศำลฎกีำสหรฐัฯ พพิำกษำยอมรบัว่ำ รฐับญัญตัิ
เรือ่งกำรตำยอย่ำงมศีกัดิศ์ร ี(Death with Dignity Act) 
นั้นเป็นสิ่งที่แพทย์ท�ำได้2

สมำคมแพทย์ โลก (The World Medical  
Association) เสนอว่ำ กำรช่วยให้ผูป่้วยตำยอย่ำงสงบ 
(euthanasia) มีข้อพึงพิจำรณำ 3 ประกำร คือ ผู้ป่วย
อยู่ ในภำวะเจ็บปวดทรมำนอย่ำงแสนสำหัส เป็นสิทธิ
ส่วนบคุคลของผูป่้วยทีต้่องกำรยตุชิวีติ และผูป่้วยไม่ควร
ถูกบังคับให้ยืดชีวิตออกไปในสภำพที่ช่วยตนเองไม่ ได้ 
และไร้กำรรบัรูท้ำงสมอง ทัง้นี ้กำรช่วยจำกแพทย์ท�ำได้ 
2 รูปแบบคือ กำรช่วยให้ผู ้ป ่วยที่สิ้นหวังได้ตำย 
อย่ำงสงบ (Active Euthanasia) กบักำรปล่อยให้ผูป่้วย
ตำยไปเองอย่ำงสงบ (Passive Euthanasia)3

แต่ส�ำหรบั สทิธิในการปฏเิสธการรกัษา (Right 
to Refuse Medical Treatment) นัน้ หมำยถงึบคุคล
มีสิทธิแสดงเจตจ�ำนงที่จะรักษำหรือปฏิเสธกำรรักษำ 
ในวำระสุดท้ำยของชีวิต เนื่องจำกเทคโนโลยีที่รุดหน้ำ
ในปัจจุบันสำมำรถยื้อควำมตำยไว้ ได้ แต่บำงครั้งต้อง
แลกด้วยพันธนำกำรจำกเครื่องมือทำงกำรแพทย์ และ
ค่ำใช้จ่ำยมหำศำล ผูค้นจ�ำนวนไม่น้อยคดิว่ำนีม่ิใช่รปูแบบ
กำรตำยที่มีศักดิ์ศรีสมกับควำมเป็นมนุษย์ กำรปฏิเสธ 
จึงถือเป็นสิทธิประกำรหนึ่งที่จะธ�ำรงควำมเป็นมนุษย์ 
ไว้ก่อนตำย4

ที่จริงแล้ว ในประเทศที่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
รกัษำพยำบำลชดัเจน จะมแีบบฟอร์มกำรรกัษำพยำบำล
ซึ่งผู้ป่วยต้องกรอก หนึ่งในนั้นคือ กำรแสดงเจตจ�ำนง 
ไม่ยอมรับกำรรักษำ หำกตกอยู่ในสภำพที่ป่วยจนหมด
หนทำงเยียวยำแล้ว หรือที่เรียกกันว่ำ DNR (Do Not 
Resuscitate) โดยหำกผู้ป่วยมีค�ำสั่ง DNR ไว้ แพทย์

ต้องหยุดกำรกระท�ำที่จะเป็นกำรยื้อชีวิต เพรำะต้อง
เคำรพกำรตดัสนิใจของผูป่้วยทีม่ีไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนำ้ ซึ่งก็คือ กำรท�ำพินัยกรรมก่อนตำย (Living 
Will) ว่ำขอใช้ “สิทธิกำรตำย” ตำมที่กฎหมำยรับรอง 
ห้ำมแพทย์ละเมิดสิทธิน้ี โดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร5

มรณสติ ศาสนาพุทธยอมรับ 

การเตรียมตัวตาย 

ที่น่ำสังเกตคือ ประเด็นเรื่อง ‘สิทธิ’ กลับไม่ใช่ 
แกนหลกัของกำรถกเถยีงมำกมำยนกัในสงัคมไทย ทัง้นี้
อำจเป็นเพรำะ ‘สิทธิ’ เป็นแนวคิดของตะวันตก ผ่ำน 
กำรถกเถียงจนตกผลึกและยอมรับทั่วไปว่ำเป็นสิทธิ 
พืน้ฐำนประกำรหนึง่ของมนษุย์ ประเทศไทยรบัเอำแนวคดิ
นี้มำผลักดันโดยกลุ ่มแพทย์ที่มีแนวคิดปฏิรูประบบ
สำธำรณสุขและมีเครือข่ำยผู้ป่วยคอยให้กำรสนับสนุน

ปัจจัยส�ำคัญอีกประกำรอำจเป็นอิทธิพลของ
ศำสนำพุทธที่มิได้มีมุมมองด้ำนลบต่อสิทธิกำรตำย เช่น
แนวคิดของศำสนำคริสต์หรืออิสลำมที่ถือว่ำชีวิตมนุษย์
เป็นของพระเจ้ำ ดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีสิทธิท�ำลำยชีวิต
ตนเอง ตรงกันข้ำม ศำสนำพุทธกลับให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรเตรียมตัวตำยอย่ำงสงบ สอดคล้องกับค�ำสอน
เรื่องมรณสติ ที่พระไพศำล วิสำโล เจ ้ำอำวำส 
วัดป่ำสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เคยกล่ำวว่ำ

“เรื่องนี้ ในทำงศำสนำไม่ถือว่ำผิด เพรำะคนที่ 
เขำรู้ว่ำจะต้องตำยแล้ว ก็ไม่อยำกจะยื้อชีวิต อำจำรย์
พุทธทำสท่ำนก็ปฏิเสธไม่ขอรักษำ เพรำะท่ำนก็อำยุ  
87 ปีแล้ว ท่ำนอยำกมรณภำพอย่ำงเป็นธรรมชำติ  
เรื่องแบบนี้ ในสมัยก่อนพอใครรู้ว่ำตนเองจะต้องตำย 
ก็ไม่กินยำ ไม่กินข้ำว กินแต่น�้ำ มีแบบนี้เยอะ เพรำะ 
ไม่ต้องกำรยื้อถ้ำคิดว่ำไม่ ไหวแล้ว ท่ำนพุทธทำส 
เรียกว่ำ ‘ไม่หอบสังขำรหนีควำมตำย’ และก็ไม่ใช่เป็น 
กำรฆ่ำตัวตำย แต่เป็นกำรปล่อยวำงและตำยอย่ำง 
เป็นธรรมชำติ”6

ผลกำรส�ำรวจของศูนย์ประชำมติ สถำบันวิจัย
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง เมื่อปี 2545  
ว่ำด้วยเรื่องกำรุณยฆำตและสิทธิกำรตำย พบว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงร้อยละ 45 เห็นด้วยกับกำรออกกฎหมำยสิทธิ
กำรตำยอย่ำงมีศักดิ์ศรี ร้อยละ 16.7 ไม่เห็นด้วย และ
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ร้อยละ 38 ไม่ทรำบกฎหมำยนี้ เมื่อแยกตำมอำชีพ  
พบว่ำกลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมำยเป็นแพทย์ถึงร้อยละ 
54.57

เหตนุี ้แกนแห่งการถกเถยีงจงึอยูท่ีถ้่อยค�า จรรยา
บรรณทางการแพทย์ และข้อกฎหมาย

การแสดงเจตจ�านงที่จะปฏิเสธการรักษา

หลังจำกยืดเยื้อมำหลำยปี ในที่สุด ร่ำง พ.ร.บ. 
สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ... ผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2550 
โดยระบุเรื่องสิทธิกำรตำยไว้ ในมำตรำ 12 ว่ำ

“บุคคลมีสิทธิท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสดุท้ายของชวีติตน หรอืเพือ่ยตุกิารทรมานจาก
การเจ็บป่วยได้

การด�าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตาม 
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติ
ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการ 
กระท�านัน้เป็นความผดิและให้พ้นจากความรบัผดิทัง้ปวง”

ต่อมำได้มปีระกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรสขุภำพ
แห่งชำต ิเรือ่ง แนวทางการปฏบิตังิานของสถานบรกิาร
สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ 
เจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งออกตามกฎ
กระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการตาม
หนงัสอืแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรบับรกิารสาธารณสขุ 
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553

ประกำศดังกล่ำวเป็นกำรวำงแนวทำงปฏิบัติกำร
แสดงเจตจ�ำนงปฏิเสธกำรรักษำของผู ้ป่วย และให้
บคุลำกรสำธำรณสขุท�ำตำมควำมประสงค์ของผูป่้วยได้
โดยไม่ต้องกังวลต่อผลทำงกฎหมำย

โดยผู ้ที่จะแสดงควำมประสงค์ ไม ่ต ้องกำร 
กำรรักษำในวำระสุดท้ำยของชีวิตต้องมีอำยุครบ 18 ปี 
มีสติสัมปชัญญะ ตัดสินใจด้วยตนเอง หำกอำยุต�่ำกว่ำ 
18 ปีต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจ กำรท�ำหนังสือจะเขียน

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืใช้แบบฟอร์มตำมกฎกระทรวง
ก็ได้ โดยต้องมีเลขที่บัตรประชำชน ลำยมือชื่อ ชื่อ-
นำมสกุล บุคคลใกล ้ชิด วันเดือนป ีที่ท�ำหนังสือ  
และพยำน ซึง่อำจเป็นบคุคลใกล้ชดิ ญำต ิหรอืพยำบำล 
เนื้อหำในหนังสือระบุถึงวิธีที่ ไม่ต้องกำรให้ ใช้รักษำใน
วำระสุดท้ำย และสำมำรถแสดงเจตนำขอกลับบ้ำน 
เมื่อวำระสุดท้ำยก�ำลังจะมำถึงได้8

ทว่ำ ประเด็นสิทธิปฏิเสธกำรรักษำเพื่อขอตำย
อย่ำงสงบ ไม่ได้ลงเอยเรียบง่ำยเช่นนี้

แพทยสภาไม่มั่นใจข้อกฎหมาย

ภำยหลังกำรประกำศกฎกระทรวง แพทยสภำ 
ซึ่งคัดค้ำนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2545 นำยแพทย์ชุมศักดิ์ 
พฤกษำพงษ์ เลขำธิกำรและโฆษกแพทยสภำในขณะนั้น 
กล่ำวว่ำ แพทยสภำไม่เห็นด้วยกับกำรที่ผู้ป่วยต้องกำร
ให้ยตุกิำรรกัษำ หำกเป็นกำรเขยีนพนิยักรรมล่วงหน้ำว่ำ
ไม่ต้องกำรให้ต่อเครื่องช่วยหำยใจหรือเครื่องมือแพทย์
ต่ำงๆ ก็อำจท�ำได้ นำยแพทย์ชุมศักดิ์ถึงกับให้ควำมเห็น
ว่ำ

“ผมว่ำเรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่เงิน ถ้ำไม่มี ใครจ่ำย 
ค่ำรักษำพยำบำลให้ ก็ไม่มีแพทย์ที่ ไหนอยำกเหนี่ยวรั้ง
ให้ผูป่้วยคำเครือ่ง เพรำะไม่รูจ้ะส่งบลิไปเกบ็กบัใคร แม้แต่ 
ผูป่้วยทีม่หีลกัประกนัสขุภำพกต็ำม รฐัยอมจ่ำยให้ผูป่้วย
ระดับหนึ่งเท่ำนั้น กำรจะอยู่หรือจะตำยของคน ต่อไป
จะเป็นสองมำตรฐำนที่เงินเป็นตัวก�ำหนด”9

ค�ำกล่ำวข ้ำงต้นดูจะเป็นกำรสนับสนุนสิทธิ 
กำรตำยแบบมุมกลับ เพรำะงำนวิจัยในสหรัฐฯ พบว่ำ 
ค่ำรักษำพยำบำลช่วง 6 เดือนสุดท้ำยก่อนเสียชีวิตนั้น
มำกกว่ำค่ำรกัษำพยำบำลทีจ่่ำยมำทัง้ชวีติเสยีอกี10 สทิธิ
ปฏิเสธกำรรักษำจึงดูจะสมเหตุสมผลส�ำหรับคนไข้ที่ 
ไม่ต้องกำรเป็นภำระแก่คนที่อยู่หลัง

แพทยสภำยังมีค�ำถำมต่อว่ำ กฎกระทรวงที่ 
ออกมำเกินขอบเขตอ�ำนำจที่ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 
มำตรำ 12 บัญญัติไว้หรือไม่ และสำมำรถยกเว้น 
ควำมรับผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ได้ทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเกรง
ว ่ำจะท�ำให ้บุคลำกรทำงกำรแพทย ์สุ ่มเสี่ยงต ่อ 
กำรกระท�ำผิดกฎหมำย11 แม้ฝ่ำยผู ้จัดท�ำกฎหมำย 
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จะชี้แจงว่ำ ข้อวิตกกังวลที่ว่ำนี้ ได้ผ่ำนกำรพูดคุยกับ 
นักกฎหมำยมำตั้งแต่ต้นแล้วก็ตำม ก็ ไม่ ได้ท�ำให้ทำง
แพทยสภำสบำยใจแต่อย่ำงใด

นำยแพทย์วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี ผู ้ช่วยเลขำธิกำร
แพทยสภำ ถงึกบัประกำศว่ำ “กฎหมำยฉบบันี้ ไม่มสีภำพ
บงัคบั จงึไม่จ�ำเป็นต้องปฏบิตัติำม หรอืไม่กต้็องมหีน่วย
งำนกลำงทีร่บัผดิชอบคอื สช. (ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
สขุภำพแห่งชำต)ิ ทีต้่องเกบ็รวบรวมหนงัสอืแสดงเจตนำ
ด้วย”12

ควำมขดัแย้งทำงควำมคดิมทีท่ีำจะบำนปลำยเมือ่
แพทยสภำขูว่่ำจะฟ้องศำลปกครอง โดยมแีนวร่วมอย่ำง
สหพนัธ์ผูป้ฏบิตังิำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสขุแห่ง
ประเทศไทย (สผพท.) และสมำพนัธ์แพทย์โรงพยำบำล
ศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป (สพศท.) เสนอให้มีกำรแก้ไข
กฎกระทรวงใน 4 ประเด็น คือ

1. กำรก�ำหนดวำระสุดท้ำยของชีวิต ตำม 
กฎกระทรวงเขียนไว้ค่อนข้ำงกว้ำงและอำจมีปัญหำ 
ในทำงปฏิบัติ แพทยสภำขอเป ็นผู ้ก�ำหนดนิยำม 
ค�ำว่ำ วำระสุดท้ำย ให้ถูกต้องตำมเจตนำรมณ์ของ 
พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ โดยกำรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและ
รำชวิทยำลัยต่ำงๆ มำหำรือร่วมกัน

2. สถำนที่ ในกำรท�ำหนังสือแสดงเจตนำฯ ซึ่ง
เดิมระบุให้ท�ำที่ ใดก็ได้นั้น ควรก�ำหนดให้ท�ำในสถำนที่  
4 แห่ง คือ โรงพยำบำลที่คนไข้รักษำตัว ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงำนเขตหรือที่ว่ำกำร
อ�ำเภอ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

3. ตำมตวัอย่ำงหนงัสอืแสดงเจตนำไม่ประสงค์
จะรบับรกิำรสำธำรณสขุ ระบใุห้แพทย์กรณุำหยดุบรกิำร 
ซึง่ในทำงปฏบิตัคิงไม่มแีพทย์คนใดกล้ำด�ำเนนิกำรเพรำะ
เท่ำกับท�ำให้ผู้ป่วยตำย

4. ต้องตัดค�ำว่ำ ‘กรุณำหยุดบริกำร’ ออกไป 

นำยแพทย์สมัพนัธ์ คมฤทธิ ์เลขำธกิำรแพทยสภำ 
กล่ำวว่ำ เมื่อแพทย์ได้ท�ำหัตถกำรใดแก่ผู้ป่วยแล้ว เช่น 
กำรใส่เครื่องช่วยหำยใจ แพทย์ไม่สำมำรถด�ำเนินกำร
ถอดเพื่อให้คนไข้ตำยเร็วขึ้น เพรำะแม้ไม่ถอดคนไข้ก็จะ

เสยีชวีติอยูแ่ล้ว กำรถอดเครือ่งช่วยหำยใจท�ำได้ 2 กรณี 
เท่ำนั้น คือผู้ป่วยเสียชีวิต หรือผู้ป่วยอำกำรดีขึ้น

ทำงแพทยสภำยืนยันว่ำจะด�ำเนินกำรแก้ ไข 
กฎกระทรวงและอำจรวมไปถึง พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 
โดยจะน�ำเสนอต่อรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ
ต่อไป13

สิทธิการตายมีผลบังคับใช้แล้ว  

แต่ความขัดแย้งนี้ยังไม่จบ

ปัจจบุนั สทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำรรกัษำของผูป่้วยระยะ
สดุท้ำยมผีลบงัคบัใช้แล้ว แต่อนำคต ยงัไม่มีใครคำดเดำ
ได้ว่ำเนื้อหำกฎหมำยจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อยำ่งไร 
ด้วยเหตทุีเ่บือ้งหลงัเรือ่งนีม้รีำกเหง้ำจำกควำมแตกต่ำง
ของฐำนคดิระหว่ำงแพทย์สองกลุม่ คอื แพทยสภำทีเ่ป็น
หัวหอกในกำรคัดค้ำนสิทธิกำรขอตำยอย่ำงสงบอย่ำง
แข็งขัน น่ำสังเกตว่ำ แพทยสภำยุคปัจจุบันมีแนวโน้ม 
มุ่งประโยชน์กลุ่มแพทย์เป็นส�ำคัญ และอำจเจือด้วย 
กำรปกป้องผลประโยชน์ของแพทย์พำณิชย์ด้วย 

ขณะที่กลุ ่มแพทย์ที่สนับสนุนมำตรำ 12 นี้  
เป็นกลุ่มแพทย์ที่ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ 
มำตั้งแต่ต้น และมีบรรทัดฐำนกำรท�ำงำนที่จะมุ่งแก้
ปัญหำสุขภำพของประชำชนอย่ำงเป็นระบบ โดยหลัก
อิงส�ำคัญ คือ เครือข่ำยประชำชนเพื่อสิทธิด้ำนสุขภำพ  
4 ภำค ที่ตั้ งค�ำถำมกับกลุ ่มแพทย ์ที่คัดค ้ำนว ่ำ  
มีเบื้องหลังหรือไม่ และเรียกร้องให้กลุ่มแพทย์ที่ก�ำลัง
ขัดขวำงคิดอย่ำงผู้มีวุฒิภำวะ โดยยืนยันว่ำ เครือข่ำยฯ 
จะเฝ ้ำติดตำมและท�ำงำนเพื่อส ่งเสริมสนับสนุน 
กำรใช้สิทธิตำมมำตรำ 12 ด้วยกำรสร้ำงควำมรู ้ 
ควำมเข้ำใจของประชำชนอย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป14

แม้ความขัดแย้งยังไม่จบ แต่บทเรียนของเรื่องนี้
อยู่ที่ว่า ไม่มีสิ่งใดพรากศักดิ์ศรีของมนุษย์ไปได้ ไม่ว่า 
จะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือกระทั่งความตาย
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ความเหลื่อมล�้า 

บนโครงสร้างอนับดิเบีย้ว  

ต้นไม้พิษที่แท้จริง

‘ปัญหำเชิงโครงสร้ำง’ กลำย
เป็นค�ำตดิหคูนไทยมำกขึน้เมือ่มคีวำม
พยำยำมอธิบำยต้นสำยปลำยเหตุ
ของปรำกฏกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง 
กำรเมือง อันเป็นพื้นผิวของปัญหำ
ที่แท้จริงทุกวันนี้

ภำพชำวบ ้ ำนที่ ได ้ รับผล 
กระทบจำกเขื่อนปำกมูล-รำษี ไศล 
ต้องหอบผ้ำผ่อนมำชมุนมุหน้ำท�ำเนยีบ  
ควำมเจ็บป่วยจำกโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ
หรือนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 

สั
งคมไทยเข้าใจว่ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือ 

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแห่งปัจจุบัน นั่นคือความจริง

เพียงส่วนเดียว หากเปรียบรัฐประหารเป็นต้นไม้พิษ ผลที่เกิด

จากต้นไม้ชนดินีย่้อมเป็นพษิ ถงึทีส่ดุแล้ว รฐัประหารอาจเป็น

เพียงผลไม้พิษของต้นไม้พิษที่ใหญ่โตกว่า มีรากเหง้าที่ 

แข็งกระด้าง ปักลึกแน่นหนาอยู ่ ใต ้ดิน และแผ่ปกคลุม 

ทุกองคาพยพของสังคมไทยมาเนิ่นนาน และเพราะรากมันซุกซอน 

อยู่ใต้ดนิจงึไม่มใีครมองเหน็ ต้นไม้ชนดินี ้อาจเรยีกด้วยถอ้ยค�าสัน้ๆ 

ได้ว่า “โครงสร้างสังคมอันอยุติธรรม”

“ปฏิรูปประเทศไทย”  

ภำรกิจถอนต้นไม้พิษ  

ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
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อ�ำนำจครอบง�ำตลำดของบริษทัขนำดใหญ่เพยีงร้อยละ 
10 แต่กวำดรำยได้มำกกว่ำร้อยละ 89 ของจ�ำนวนบรษิทั
จดทะเบยีนทัง้หมดในปี 25501 หรอืกรณอีบุตัเิหตรุถเก๋ง
ซีวิคชนกับรถตู้บนทำงด่วน ที่สังคมต้องกดดันเพรำะ 
ไม่มั่นใจกระบวนกำรยุติธรรมว่ำ ตำชั่งจะโอนเอียงตำม
อ�ำนำจและควำมมั่งมีหรือไม่

เหล่ำนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเล็กน้อยที่เปิดเปลือย
สงัคมไทยว่ำ มคีวำมผดิปกตบิำงประกำรทีท่�ำให้โครงสร้ำง 
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม อ�ำนำจ 
กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ กระจุกตัวและ 
ขบัเคลือ่นเพือ่คนจ�ำนวนน้อย เกดิสิง่ทีค่อยกดักร่อนสงัคม
ไทย นำมว่ำ “ความเหลื่อมล�้า”

ควำมเหลื่อมล�้ำอำจแบ่งได้เป็น 4 ด้ำนคือ สิทธิ 
โอกำส อ�ำนำจ และศกัดิศ์รี2 หมำยควำมว่ำคนส่วนใหญ่
ในสังคมไทยถูกกีดกันออกจำก 4 สิ่งนี้มำนำน จวบจน
สำยลมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงรอบด้ำนพัดสู่สังคมไทย 
ประชำชนเริ่มตระหนักในสิทธิและเสียงของตนมำกขึ้น
จำกรฐัธรรมนญูปี 2540 และประชำธปิไตยกนิได้ทีร่ฐับำล
สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หยิบยื่นให้ 

ไม่ว่ำระบบทักษิโณมิกส์จะดี-เลวอย่ำงไร แต่ก็
ท�ำให้พวกเขำได้มทีีอ่ยูท่ีย่นื มปีำกมเีสยีง อย่ำงที่ ไม่เคย
เกดิขึน้มำก่อนกบัระบอบประชำธปิไตยทีว่ำงแน่นิง่อยูบ่น
พำน กระทัง่รฐัประหำรปี 2549 พรำกมนัไป แปรเปลีย่น 
เป็นควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น

ก่อเกิดคณะกรรมการปฏิรูป

หลังเหตุกำรณ์จลำจลพฤษภำคม 2553 ควำม
บอบช�้ำบีบสังคมไทยให้ต้องหำทำงออก เมื่อรำกเหง้ำ
ปัญหำแท้จริงคือโครงสร้ำงสังคมและควำมเหลื่อมล�้ำ 
นำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ นำยกรฐัมนตรีในขณะนัน้ ได้จดุ
กระแสกำรปฏิรูปประเทศ พร้อมกับออกระเบียบส�ำนัก
นำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรปฏริปู พ.ศ. 2553 ตำมมำด้วย
กำรตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูป (คปร.) มีนำยอำนันท์  
ปันยำรชนุ เป็นประธำน และคณะกรรมกำรสมชัชำปฏริปู 
มีนำยแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธำน มุ ่งเน้น 
กำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำง และลดควำมเหลื่อมล�้ำ3  
ใน 5 ด้ำน คอื รำยได้ สทิธ ิโอกำส อ�ำนำจ และศกัดิศ์รี4 

และสร้ำงควำมเป็นธรรมใน 5 มิติ คือ ควำมเป็นธรรม
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนที่ดินและทรัพยำกร  
ด้ำนโอกำส ด้ำนสิทธิ และด้ำนอ�ำนำจต่อรอง5

แม้กลุ ่มคนเสื้อแดงจะไม ่ร ่วมสังฆกรรมกับ 
คณะกรรมกำรทั้งสองชุด แต่ก็ต้องยอมรับว่ำสำมำรถ
จดุกระแสสงัคมให้ใส่ใจต่อกำรปฏริปูอย่ำงจรงิจงั ดงึดดู
หลำยภำคส่วน ทัง้ภำคธรุกจิ รำชกำร เอน็จีโอ ชำวบ้ำน 
สื่อมวลชน หรือกลุ่มที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่ำงๆ เช่น 
กลุม่ผูห้ญงิ คนพกิำร ป่ำชมุชน ผูบ้ริโภค และศลิปิน มำ
ร่วมถกเถียง แลกเปลี่ยน วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ 
และค้นหำแนวทำงแก้ไข โดยชดุของนำยอำนนัท์เปรยีบ
เสมือนมันสมองที่คิดในเชิงยุทธศำสตร์ รวบรวมนักคิด 
นักวิชำกำรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไว้ ไม่น้อย อำทิ  
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ ม.ร.ว.อคิน  
รพพีฒัน์ เป็นต้น และมสีมชัชำปฏริปูเป็นผูส้ร้ำงกระบวนกำร 
มส่ีวนร่วม รวบรวมข้อมลู ควำมคดิ ควำมเหน็จำกสงัคม

กำรระดมควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีสมัชชำปฏิรูป 
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนำคม 2554 เห็นพ้องว่ำจะลด 
ควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม โดยให้ 
คณะกรรมกำรปฏริปูและสมชัชำปฏริปูวเิครำะห์ข้อเสนอ
เชงินโยบำยและจดัสมชัชำปฏริปูทกุระดบัอย่ำงต่อเนือ่ง
โดยด�ำเนินกำรเป็นอิสระจำกรัฐบำล ใน 8 ประเด็น6

1. กำรจัดสรรที่ดินอย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน
2. กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง
3. กำรคนืควำมเป็นธรรมกรณทีีด่นิและทรพัยำกร
4. กำรปฏิรูประบบประกันสังคม
5. หลักประกันและกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 

ผู้สูงอำยุ
6. สังคมที่คนไทยอยู่เป็นสุขร่วมกัน
7. กำรกระจำยอ�ำนำจ และ
8. ศลิปวฒันธรรมกบักำรสร้ำงสรรค์และเยยีวยำ

สังคม

“ปฏริปูทีด่นิ” “รือ้โครงสร้างอ�านาจรฐั”  

ยาแรงที่ไร้ค�าตอบจากรัฐบาล

ผ่ำนไป 6 เดือนนับจำก คปร. เป็นรูปเป็นร่ำง  
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554 คปร. จึงจัดแถลงข่ำวเรื่อง 
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“กำรปฏริปูกำรจดักำรทีด่นิเพือ่กำรเกษตร” เป็นข้อเสนอ
แรกต่อรฐับำล เพรำะเหน็ว่ำโครงสร้ำงเศรษฐกจิทนุนยิม
ก�ำลังแปลงที่ดินจำกสิ่งที่เคยเป็นฐำนชีวิตไปสู่สินค้ำ  
น�ำไปสู่กำรครอบครองที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรโดยมิได้ ใช้
ประโยชน์

ข้อมูลจำกเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิสถำบันที่ดินแห่งประเทศไทย ประเมินว่ำ คนไทย
ร้อยละ 90 ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนคนกลุ่มน้อย
เพียงร้อยละ 10 ถือครองที่ดินมำกกว่ำคนละ 100 ไร่ 
และสูงถึงร้อยละ 70 ของที่ดินที่มีกำรจับจองถูกทิ้งร้ำง
โดยมิได้ ใช้ประโยชน์ แต่เพื่อเก็งก�ำไร7 คณะกรรมกำร
ปฏิรูปได้เสนอ 5 แนวทำงกำรปฏิรูปกำรจัดกำรที่ดิน 
เพื่อกำรเกษตร ได้แก่

1.  จ�ำกดัเพดำนกำรถอืครองทีด่นิเพือ่กำรเกษตร
ไว้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อลดกำรกระจุกตัวของ
กำรถือครองที่ดิน

2. จดัระบบข้อมลูกำรถอืครองทีด่นิเพือ่กำรเกษตร 
ทั้งประเทศเป็นข้อมูลสำธำรณะ เพื่อใช้ ในกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดควำมเป็นธรรม

3. จัดตั้งกองทุนธนำคำรที่ดินเพื่อกำรเกษตร  
ท�ำหน้ำทีจ่ดัซือ้ทีด่นิที่ ไม่ใช้ประโยชน์หรอืทีม่กีำรถอืครอง
ล้นเกินมำจัดสรรให้เกษตรกรที่ขำดแคลนที่ดินท�ำกิน

4. ให้มกีำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิเกษตรกรรมในอตัรำ
ก้ำวหน้ำ เพื่อลดแรงจูงใจในกำรสะสมที่ดินไว้โดยไม่ท�ำ
ประโยชน์

5. ให้มกีำรก�ำหนดเขตกำรใช้ทีด่นิเพือ่กำรเกษตร
อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดให้ผู ้ถือครองต้องเป็นผู้ท�ำ 
กำรเกษตรด้วยตนเองเท่ำนั้น8

มต้ิองสงสยัว่ำ ข้อเสนอของ คปร. ถอืเป็นยำแรง
แสลงใจแลนด์ลอร์ดทั้งหลำย กำรแถลงข้อเสนอจึง
เป็นกำรโยนหินถำมทำงให้สังคมช่วยกันถกเถียงและ 
สร้ำงแรงกดดัน

“เจตนำรมณ์ของข้อเสนอนี้คือ กำรสื่อสำรกับ
สำธำรณะ ให้ประชำชนเกดิควำมตืน่ตวั น�ำเรือ่งนีม้ำเป็น
ข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเป็นวำระของสังคมและช่วย
ผลักดันให้เกิดขึ้น หลังจำกนี้จะส่งหนังสือไปถึงองค์กร

ภำคประชำชนต่ำงๆ สื่อสำรมวลชน รัฐบำล รวมถึง
พรรคกำรเมอืงต่ำงๆ ทีอ่ยำกจะน�ำแนวคดินี้ ไปจดัท�ำเป็น
นโยบำยในกำรหำเสียงเลือกตั้ง”9

ต่อมำในวันที่ 18 เมษำยน 2554 คปร. จัดแถลง
ข้อเสนอปฏริปูประเทศอกีครัง้ ครำวนีพุ้ง่เป้ำไปทีก่ำรรือ้
โครงสร้ำงอ�ำนำจรฐัรวมศนูย์และมุง่กระจำยอ�ำนำจแทน 
โดยมีข้อเสนอดังนี้10

1. ยกเลิกกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
โอนอ�ำนำจบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และกำรเมืองท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2. สร้ำงกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่เปิดให้
ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ อปท. ในกำรบริหำร
อย่ำงเป็นรูปธรรม

3. รัฐบำลกลำงมีภำระหน้ำที่รับผิดชอบกิจกำร
ระดับชำติ แต่ ไม่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่จะแต่งตั้ง 
ถอดถอนผู้บริหำร อปท. หรือพนักงำนในสังกัด อปท.

4. ต้องปฏิรูประบบกำรคลังและกำรบริหำร
บุคลำกรของท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. มีก�ำลังในกำรปฏิบัติ
ภำระหน้ำที่

ไม ่ต ้องแปลกใจ หำกข้อเสนอที่มุ ่งถอนรำก 
ถอนโคนโครงสร้ำงอันเหลื่อมล�้ำเช่นนี้จะถูกคัดค้ำนและ
ไม่ได้รับกำรสำนต่ออย่ำงจริงจังจำกภำครัฐ

หลังกำรแถลงข้อเสนอครั้งที่ 2 ไม่ถึงเดือน  
นำยอำนนัท์ ในฐำนะประธำน คปร. ก็ได้ประกำศลำออก
ยกชุด ภำยหลังกำรประกำศยุบสภำของนำยอภิสิทธิ์  
เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม 2554 โดยนำยอำนนัท์ได้เน้นย�ำ้
ควำมส�ำคัญถึงข้อเสนอของ คปร. 2 เรื่องนี้ว่ำ

“หัวใจของปัญหาสังคมไทยที่น�าไปสู ่ความ 
เหลือ่มล�า้ คอืโครงสร้างอ�านาจ สิง่นีค้อืต้นเหต ุรำชกำร
ที่ ไม่มคีวำมยตุธิรรมในอ�ำนำจ ไม่เปิดโอกำส ไม่เปิดพืน้ที่
ให้กับคนทั่วไป มันก็จะน�ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ กำรกระจุก
ตัวอ�ำนำจในเมืองหลวง เช่น ควำมมั่งคั่ง อุตสำหกรรม  
กำรคมนำคม โอกำสและอ�ำนำจที่ ได้รับ ที่ส�ำคัญคือ  
กำรรวมอ�ำนำจจัดกำรสิ่งต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินชีวิต  
โดยเฉพำะชำวรำกหญ้ำ จะผิดจะถูกก็แล ้วแต ่  
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แต่ควำมรู้สึกเป็นเบี้ยล่ำง ควำมรู้สึกที่ว่ำอนำคตไม่มี  
นี่คือปัญหำที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ซึ่งทำงคณะกรรมกำร
ต้องเร่งด�ำเนินกำร 2 เรื่อง ทั้งที่เกษตรและโครงสร้ำง
อ�ำนำจ”11

คปร. ได้จดัท�ำรำยงำนชิน้สดุท้ำยเพือ่เสนอให้แก่
ประชำชนและพรรคกำรเมืองน�ำไปสำนต่อ นำยอำนันท์
ทิง้ท้ำยเช่นเดยีวกบัเมือ่ครัง้เสนอเรือ่งกำรปฏริปูทีด่นิว่ำ 
กำรปฏริปูประเทศจะส�ำเรจ็หรอืไม่ ขึน้อยูก่บัสงัคมทีต้่อง
ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ขณะที่สมัชชำปฏิรูปของนำย
แพทย์ประเวศยงัคงท�ำงำน เพือ่รวบรวมประเดน็ปัญหำ 
ข้อเสนอจำกสงัคมต่อไปตำมระยะเวลำ 3 ปี ตำมระเบยีบ
ส�ำนักนำยกฯ ว่ำด้วยกำรปฏิรูป

เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศ  

ก็ไร้ค�าตอบจากสภา

อย่ำงไรก็ตำม ขณะที่ คปร. ยังท�ำหน้ำที่ร่วมกับ
สมัชชำปฏิรูปนั้น ได้สร้ำงควำมเคลื่อนไหวในหลำย 
ภำคส่วนของสังคม มีกำรเสนอแนวทำงกำรปฏิรูปหรือ
หนุนข้อเสนอของ คปร. จำกหลำยกลุ่ม เช่น เครือข่ำย
องค์กรชุมชนเพื่อกำรปฏิรูปเสนอให้มีกำรออกแบบ 
คณะกรรมกำรปฏิรูประดับจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่
ระดบัหมูบ้่ำนถงึจงัหวดั เครอืข่ำยภำคประชำชนได้เสนอ
วำระเร่งด่วน เช่น ยตุิโครงกำรพฒันำของรฐัหรอืโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน 
ปัญหำหนี้สินเกษตรกรและหนี้นอกระบบ เป็นต้น

ทั้งนี้รวมไปถึงข้อติติงที่น่ำสนใจจำกนักวิชำกำร 
เช่น พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ที่ ให้ควำมเห็นว่ำ

“ประเด็นอยู ่ที่ว่ำ คณะกรรมกำรชุดอำนันท์-
ประเวศนี้จะเกำะเกี่ยวกับประชำชนอย่ำงไร โดยเฉพำะ
ประชำชนที่เป็นคนเสื้อแดง หรือจะให้กล่ำวเน้นก็คือ  
กับคนที่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบำล

ประเดน็เรือ่งกำรเกำะเกีย่วจงึเป็นประเดน็ทีส่�ำคญั
กว่ำประเด็นกำรเป็นอิสระ เพรำะเป็นเรื่องของกำร 
ตอบค�ำถำมควำมเป็นตัวแทนและควำมเป็นเจ้ำของ
ประเทศของคนที่ยืนอยู่ตรงข้ำม และถูกกระท�ำจำก

รัฐบำล แต่เขำเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของรัฐนี้
เช่นกัน”12

หลำยฝ่ำยเห็นพ้องว่ำข้อเสนอของ คปร. จัดเป็น
ยำแรง ซึ่งอำจเป็นกำรเสนอเชิงยุทธศำสตร์ที่ต้องกำร
สร้ำงกำรแลกเปลี่ยนในสังคม และสร้ำงเงื่อนไขไว้สูง 
เพือ่เผชญิกบักำรประนปีระนอมทำงกำรเมอืง ถงึกระนัน้ 
สังคมกลับไม่มั่นใจว่ำ ข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำร 
ตอบรบั ทัง้ไม่แน่ใจด้วยซ�ำ้ไปว่ำกำรปฏริปูประเทศจะได้
ผลจริงจังและต่อเนื่อง ผลส�ำรวจจำกส�ำนักวิจัยเอแบค
โพลล์ ทีท่�ำกำรส�ำรวจระหว่ำงวนัที ่1-12 มถินุำยน 2553 
ระบุว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมถึงร้อยละ 66 ไม่เชื่อมั่น 
ว่ำแผนปฏิรูปประเทศจะได้ผลจริงจังและต่อเนื่อง13

สันนิษฐำนว่ำ ส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้นสำยลมทำง 
กำรเมืองอันไม่แน่นอน ระหวำ่งที่ คปร. ยังท�ำหน้ำที่ 
อยูน่ัน้ ทำงมลูนธิสิถำบนัศกึษำเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม ได้
เสนอให้เพิม่รฐัธรรมนญู หมวด 16 ว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ปฏิรูป เพื่อเป็นหลักประกันว่ำ แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
รัฐบำล คปร. ก็จะยังคงสำนงำนต่อเนื่อง ทว่ำ ข้อเสนอ
ดังกล่ำวไม่ได้รับกำรตอบรับจำกสภำอีกเช่นเคย

อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎำคม 
2554 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ำ ไม่มีพรรคกำรเมืองใดน�ำ
ข้อเสนอต่ำงๆ ของ คปร. ไปปรับเป็นนโยบำย แต่ละ
พรรคต่ำงมุง่เน้นนโยบำยประชำนยิม เพือ่ให้ได้รบัเลอืก
ตั้งเป็นหลัก และเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน�ำจัดตั้ง
รัฐบำล เรื่องกำรปฏิรูปประเทศไทยก็เงียบหำยไปตำม
วัฏจักรแห่งกำรเมือง

ถึงที่สุดแล้ว การปฏิรูปประเทศจะส�าเร็จหรือไม่ 
คงมิใช่การฝากผีฝากไข้ ไว้กับการเมืองหรือใครคนใด 
คนหนึ่ง แต่น่าจะเป็นดังที่นายอานันท์มักกล่าวย�้าเสมอ
ว่า การปฏริปูประเทศควรเป็นเจตจ�านงร่วมกนัทีท่ัง้สงัคม
ต้องช่วยกันผลักดัน หากเห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องขุดราก
ถอนโคนต้นไม้พิษที่แท้จริงออกไปจากสังคมไทย
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ท�าไมอาเซียนต้องเป็นประชาคมเดียว

อำเซียนเป็นกำรรวมตัวของประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่ละประเทศสมำชิกหมุนเวียนเป็นเจ้ำภำพ 
จัดประชุมทุกปี รูปธรรมที่ส�ำคัญของอำเซียนกว่ำ 40 ปีที่ผ่ำนมำคือ  
กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ ทั้งทำงสังคม เศรษฐกิจ และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ควำมคิดของอำเซียนที่จะ 
รวมตัวกันเป็นหนึ่งประชำคมนั้น 
เริม่ปรำกฏเป็นจรงิเมือ่มกีำรประกำศ 
“วสิยัทศัน์อำเซยีน 2020” (ASEAN 
Vision 2020) ในกำรประชุมที่
ประเทศมำเลเซยี เมือ่เดอืนธนัวำคม 
2540 ต่อมำในเดือนตุลำคม 2546 
ก็มีกำรลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วย
ควำมร่วมมืออำเซียน (หรือ Bali 
Concord II) ในกำรประชุมผู ้น�ำ
อำเซยีนทีบ่ำหล ีประเทศอนิโดนเีซยี 
เพื่ อ จั ดตั้ ง ป ระช ำคมอำ เ ซี ยน 
(ASEAN Community) ภำยใน 
ปี พ.ศ. 2563 และตกลงกันใน 
กำรประชุมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี 2550 
ว่ำจะเร่งให้เกิดขึ้นภำยในปี 2558

กำรรวมตัวที่ผ่ำนมำ มิเพียง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจเท่ำนั้น 
ที่ท�ำให ้อำเซียนรวมตัวเป ็นหนึ่ง
ประชำคม กำร เผชิญกับกำร
เปลี่ยนแปลงอย ่ำงรวดเร็วและ 

อี
กเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้ 

ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ท�านองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนต่างต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติ 

หนึ่งอาเซียน ภายใต้ค�าขวัญ ‘วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว’ (One  

Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยก�าลังขยับ 

ตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ไทยแลนด์

วิ่งสู้ฟัด! สานฝัน 

สู่ “ประชำคมอำเซียน”

http://aseanwatch.org
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ขนำนใหญ่ของโลก ทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคม ท�ำให้อำเซยีนต้องรบัมอืกบัควำมท้ำทำยและภำวะ
เสี่ยงภัยใหม่ที่มีลักษณะข้ำมชำติและส่งผลกระทบทั่ว
ถงึกนัมำกขึน้ ทัง้เรือ่งโรคระบำด อำชญำกรรมข้ำมชำติ 
ภยัพบิตัทิำงธรรมชำต ิปัญหำสิง่แวดล้อม ฯลฯ กำรเป็น
ประชำคมอำเซียนจึงเป็นรูปธรรมล่ำสุดของกำรขยำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงสิบชำติสมำชิกในภูมิภำคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประชำกรรวมกว่ำ 590 ล้ำนคน

สามเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน

ประชำคมอำเซยีนประกอบด้วยควำมร่วมมอืส�ำคญั 
3 ด้ำนที่เรียกกันว่ำ 3 เสำหลัก1 นั่นคือ 

หนึง่ ประชาคมการเมอืง-ความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN 

Political-Security Community – APSC) 

กำรสร้ำงประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง
อำเซียน2 มีเป้ำหมำยส�ำคัญอยู่ที่กำรสร้ำงเสถียรภำพ
ทำงกำรเมืองของรัฐสมำชิกให้มีควำมมั่นคง อยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติภำยใต้หลักประชำธิปไตย สิทธิมนุษยชน  
แก้ ไขข้อพิพำทภำยในภูมิภำคอย่ำงสันติวิธี ส่งเสริม 
หลักนิติธรรมและธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ ยังพัฒนำ
ควำมร่วมมือเพื่อต่อต้ำนภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ เช่น 
อำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรก่อกำรร้ำย ยำเสพติด กำร
ค้ำมนุษย์ รวมทั้งกำรรับมือภัยพิบัติและภัยธรรมชำติ 
และสร้ำงบทบำทของอำเซยีนในควำมร่วมมอืระดบัต่ำงๆ 
ทั้งภำยในภูมิภำค ทวีป ระดับโลก และองค์กรระหว่ำง
ประเทศต่ำงๆ อีกด้วย

สอง ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (ASEAN  

Economic Community – AEC) 

สำระส�ำคัญของกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน3 คือ กำรส่งเสริมให้อำเซียนเป็นทั้งตลำดและ
ฐำนกำรผลิตเดียวที่สำมำรถเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิต 
กำรลงทนุ แรงงำน สนิค้ำ และบรกิำรได้อย่ำงเสร ีโดย
ไม่มีข้อจ�ำกัดทำงกำรค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นก�ำแพงภำษีหรือ
ระบบโควต้ำ อนัจะท�ำให้อำเซยีนมศีกัยภำพในกำรแข่งขนั
ทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ผ่ำนนโยบำยต่ำงๆ เช่น นโยบำย
กำรแข่งขัน กำรคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบำยภำษี และ
กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน ทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรขนส่ง 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และพลังงำน นอกจำกนี้ ยังเน้น

กำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเสมอภำค เพื่อลดช่องว่ำง 
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศสมำชิก และ
บรูณำกำรเศรษฐกจิของอำเซยีนให้เชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิ
โลก

ทั้งนี้ ได้มีกำรจัดท�ำกรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำร
รวมกลุ่มสินค้ำและบริกำรใน 11 สำขำน�ำร่อง ส�ำหรับ
กำรเปิดเสรกีำรค้ำ บรกิำร กำรลงทนุ กำรอ�ำนวยควำม
สะดวกด้้ำนกำรค้้ำและกำรลงทุน และควำมร่วมมือ 
ด้ำนอืน่ๆ โดยแต่ละรฐัสมำชกิต้องร่วมรบัผดิชอบประสำน
งำนจัดท�ำ Roadmap ในแต่่ละสำขำ กล่ำวคือ ไทย:  
กำรท่่องเที่ยวและกำรขนส่งทำงอำกำศ พม่ำ: สินค้ำ
เกษตรและประมง อนิโดนเีซยี: ยำนยนต์์และผลติภณัฑ์์ไม้้ 
มำเลเซีย: ผลิตภัณฑ์ยำงและสิ่งทอ ฟิลิปปินส์: 
อิเล็กทรอนิกส์์ สิงคโปร์์: เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
บริกำรด้้ำนสุขภำพ

สาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community – ASCC) 

แผนปฏิบัติกำรประชำคมสังคมและวัฒนธรรม
อำเซียน4 ระบุแนวทำงไว้ดังนี้ คือ กำรสร้ำงสังคม 
เอื้ออำทรด้วยกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ลดปัญหำ 
ควำมยำกจน สร้ำงควำมเสมอภำคเท่ำเทยีม และพฒันำ
ทรัพยำกรมนุษย์ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ พัฒนำ
ระบบสำธำรณสุข สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบัน เพื่อแก้ ไขผลกระทบทำงสังคมที่เกิดจำก 
กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจ ให้มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งกำรป้องกันและจัดกำรภัยพิบัติ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เผชิญร่วมกัน เช่น มลพิษ หมอกควัน 
สิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และ
กำรส่งเสรมิควำมยัง่ยนืของดนิ น�ำ้ ป่ำไม้ แร่ธำต ุเป็นต้น 
นอกจำกนี้ยังสร้ำงเสริมอัตลักษณ์์อำเซียน (ASEAN 
Identity) ผ่ำนควำมร่วมมือหลำกหลำยสำขำ เช่น กำร
ศึกษำ กำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม สร้ำงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงประชำชนของทุกชำติสมำชิก เพื่อให้เห็นควำม
เชื่อมโยงทำงประวัติศำสตร์วัฒนธรรมของประเทศใน
ภูมิภำค

จากพิมพ์เขียวสู่การปฏิบัติ

ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนำข้ำงต้น โครงกำรควำม
ร่วมมือและกิจกรรมต่ำงๆ หลำกหลำยจึงเกิดขึ้นภำยใต้
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กำรเตรยีมควำมพร้อมเพือ่มุง่หน้ำไปสูก่ำรสร้ำงประชำคม
อำเซยีน หลำยภำคส่วนต้องปรบัตวัขนำนใหญ่ ภำคธรุกจิ
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับกำรเข้ำสู่ตลำดอำเซียนที่อำจ
เป็นได้ทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยครั้งใหญ่ เนื่องจำก 
แม้วัตถุดิบ เทคโนโลยีกำรผลิต แรงงำน และเงินทุน 
จะเคลื่อนย้ำยขยำยตัวเพิ่มขึ้น แต่กำรแข่งขันก็สูงขึ้น 
ตำมมำด้วยเช่นกัน 

ภำครัฐได้เดินหน้ำเตรียมพร้อมผ่ำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง โดยอำศัยแผนแม่บทว่ำด้วยควำมเชื่อมโยง
ระหว่ำงกนัในอำเซยีนเป็นฐำน ซึง่ก�ำหนดควำมเชือ่มโยง
ใน 3 ลกัษณะ คอื โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยกีำร
สื่อสำรและพลังงำน กลไกทำงกฎหมำยและข้อตกลง
ร่วม และควำมเชือ่มโยงระหว่ำงประชำชนกบัประชำชน 
เพื่อผสำนควำมเข้ำใจ ควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 
กำรเคลื่อนย้ำยของคนภำยในอำเซียน ทั้งทำงสังคม 
วัฒนธรรม กีฬำ และกำรศึกษำ5 

กำรเปลี่ยนแปลงในไทยจำกพิมพ์เขียวด้ำนต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ปรำกฏแล้วในหลำยภำคส่วน โดยเฉพำะ 
ภำคเศรษฐกจิกำรค้ำทีท่ยอยปรบัตวัไปก่อนแล้วล่วงหน้ำ 
ไม่ว ่ำจะเป็นกำรขยำยธุรกิจไปลงทุนข้ำมพรมแดน  
กำรใช้ประโยชน์จำกมำตรกำรทำงภำษี กำรพิจำรณำ
ปรับอัตรำภำษี ให้เท่ำเทียมกับอำเซียน กำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรก�ำหนดมำตรฐำนแรงงำน เพื่อรองรับ 
กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน ฯลฯ 

จะเหน็ว่ำภำคเศรษฐกจินัน้ได้รบัอำนสิงส์มำกจำก
กำรรวมตวัเป็นประชำคมเดยีว โดยมลูค่ำกำรค้ำรวมของ
อำเซยีนปี 2553 (62.7 ล้ำนล้ำนบำท) เพิม่ขึน้อย่ำงก้ำว
กระโดดจำกปีก่อนหน้ำ (46.2 ล้ำนล้ำนบำท) ตัวเลข 
กำรลงทนุโดยตรงจำกต่ำงประเทศกข็ยำยตวัเพิม่ขึน้จำก 
1.13 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2552 เป็น 2.25 ล้ำนล้ำนบำท
ในปี 25536 ในระดับพื้นที่เองก็พบว่ำเศรษฐกิจกำรค้ำ
ในจังหวัดชำยแดนของไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มสูงและ 
จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนเต็มรูปแบบ 

อย่ำงไรก็ดี แม้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ดูจะเป็นฝันที่ ใกล้ควำมจริงที่สุดในบรรดำ 3 เสำหลัก 
ของประชำคมอำเซยีนกต็ำม แต่กำรช่วงชงิควำมได้เปรยีบ
จำกกำรเป็นหนึ่งตลำดหนึ่งฐำนกำรผลิตนี้ก็เป็นได้ทั้ง 

โอกำสและควำมเสี่ยงของภำคธุรกิจในแต่ละประเทศ 
หำกเกิดกำรไหลเวียนเสรีทั้งด้ำนกำรค้ำ บริกำร กำร
ลงทุน เงินทุน และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมีทักษะ  
8 สำขำ ซึ่งอำจน�ำไปสู่ภำวะขำดแคลนแรงงำนในสำขำ
ที่จ�ำเป็นได้ โดยเฉพำะแพทย์ซึ่งมีต้นทุนในกำรผลิต 
ต่อหัวสูง และมีโอกำสที่จะไหลออกไปสู่ภำคเอกชนและ 
ต่ำงประเทศสูงเช่นกัน ถึงแม้จะมีกำรลงนำมยอมรับ 
ข้อตกลงกำรยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition  
Arrangements) ในคณุสมบตัขิองนกัวชิำชพี 7 สำขำแรก 
ให้มอีงค์กรก�ำกบัดแูลกำรขออนญุำตทัง้ในประเทศต้นทำง
และปลำยทำง แต่กำรเข้ำเมอืงและท�ำงำนยงัได้ก�ำหนด
ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมำชิก  
และก�ำหนดประสบกำรณ์ขัน้ต�ำ่ทีต้่องประกอบวชิำชพีใน
ประเทศต้นก�ำเนิดอีกระยะหนึ่งด้วย เช่น วิศวกร ต้องมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำน 7 ปี มผีลงำนโดดเด่น 2 ปี สถำปนกิ 
มีประสบกำรณ์ท�ำงำน 10 ปี ท�ำงำนต่อเนื่อง 5 ปี  
มีผลงำนโดดเด่น 2 ปี นักวิชำชีพสุขภำพ คือ แพทย์ 
ทนัตแพทย์ และพยำบำลนัน้ ต้องมปีระสบกำรณ์ท�ำงำน 
3-5 ปี เป็นต้น 

ขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงนี้ ยังรวมถึงกำรก�ำหนด
มำตรกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังใหม่ เช่น กำรเปิดเสรี
ทำงกำรเงนิ สกลุเงนิร่วม กำรเข้ำถงึอนสุญัญำภำษซ้ีอน 
กำรถ่ำยโอนก�ำไร มำตรฐำนฝีมอืแรงงำนอำเซยีน กลไก
กำรตดัสนิข้อพพิำททีจ่ะไม่กระทบต่อเศรษฐกจิและควำม
สมัพนัธ์ระหว่ำงรฐัสมำชกิ โครงสร้ำงและสทิธปิระโยชน์
ทำงภำษี ปรับลดภำษีนิติบุคคล ลดมำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทนุทีม่ำกเกนิไป ซึง่จะผลกัให้ไทยต้องหนัไปพึง่พำ
ภำษีฐำนกำรบริโภคมำกขึ้น นั่นคือ เพิ่มภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ภำษีสรรพสำมิต และภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง7 

การศึกษา: รากฐานส�าคัญของ 

การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

กำรเตรยีมประชำชนอำเซยีนให้พร้อมกบักำรเป็น
ประชำคมเดียวกัน ดูจะได้รับควำมสนใจเป็นพิเศษใน 
วงวชิำกำรศกึษำ ผ่ำนโครงกำรควำมร่วมมอื 4 ลกัษณะ 
คือ (1) กำรส่งเสริมควำมตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอำเซียน
ในหมู่พลเมืองโดยเฉพำะเยำวชน ผ่ำนกำรเผยแพร่ 
ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับอำเซียน (2) กำรเสริม
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียนผ่ำนกำรศึกษำ (3) กำรสร้ำง
ทรัพยำกรมนุษย์ ในสำขำกำรศึกษำ และ (4) กำรสร้ำง
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เครือข่ำยมหำวิทยำลัยอำเซียน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 
ปัจจบุนัมสีมำชกิจำก 22 มหำวทิยำลยั8 โดยมจีฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั มหำวทิยำลยัมหดิล มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
และมหำวทิยำลยับรูพำ ร่วมเป็นสมำชกิของเครอืข่ำยนี้
ด้วย 

วงวชิำกำรศกึษำของไทยก�ำหนดแนวทำงขบัเคลือ่น
สู่ประชำคมอำเซียนไว้อย่ำงไม่ลังเลเช่นกัน ได้แก่ กำร
พัฒนำศักยภำพของนักเรียน นักศึกษำ และประชำชน
ให้มีทักษะที่เหมำะสม โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ภำษำ
เพื่อนบ้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสร้ำงมำตรฐำน
ด้ำนกำรศึกษำเทียบเท่ำนำนำชำติ โดยกำรจัดท�ำกรอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำของไทย หรือ TQF (Thailand 
Qualification Framework) ในสำยอำชวีศกึษำเรยีกว่ำ 
TVQ (Thailand Vocational Qualification)9 นอกจำกนี้ 
ยังก�ำหนดให้มีระบบกำรจัดทดสอบอำชีวศึกษำระดับ
ชำติ หรือ V-NET (Vocational National Education 
Test) มำใช้ ในสถำบนักำรศกึษำอำชวีศกึษำ เพือ่ชีว้ดัผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียน
กำรสอนของนักเรียนอำชีวะให้สำมำรถแข่งขันในตลำด
แรงงำนของประชำคมอำเซียน

นอกจำกนีแ้ล้ว ยงัมคีวำมเหน็ต่ำงในเรือ่งก�ำหนด
เปิด-ปิดภำคเรยีนของระดบัอดุมศกึษำ กล่ำวคอื ขณะที่
ทีป่ระชมุอธกิำรบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) เหน็ว่ำควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลำเปิด-ปิดภำคเรียนให้ตรงกับสำกล 
คือภำคเรียนที่ 1 เปิดเรียนกันยำยน-ธันวำคม และภำค
เรียนที่ 2 เดือนมกรำคม-พฤษภำคม ซึ่งก�ำหนดปรับ
เลือ่นปฏทินิกำรศกึษำใหม่ตัง้แต่ปี 2556 ส�ำหรบัหลกัสตูร
นำนำชำติ และปี 2557 ส�ำหรับทุกหลักสูตรของ 27 
มหำวิทยำลัย10 

แต่ก็มีเสียงแย้งว่ำ กำรเปิดปิดภำคเรียนเป็นกำร
ยึดตำมหลักภูมิศำสตร์ ฤดูกำล วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ไทย ไม่ใช่สำระส�ำคัญในกำรเตรียมควำมพร้อมบัณฑิต
หรือบุคลำกรแต่อย่ำงใด และต้องสัมพันธ์กับระบบ 
กำรศึกษำทุกระดับ ไม่ใช่เพียงระดับอุดมศึกษำเท่ำนั้น11 
อกีทัง้มีเพยีงมำเลเซยี อนิโดนีเซยี และเวยีดนำมเท่ำนัน้
ที่เปิดเทอมในเดือนกันยำยน ขณะที่สิงคโปร์และบรูไน
เปิดเทอมเดือนสิงหำคม ส่วนกัมพูชำเปิดเทอมในเดือน
ตุลำคม12 

ส�ำหรบัประเดน็เรือ่งภำษำที่ ใช้สือ่สำรในประชำคม
อำเซียน ที่จริงนอกจำกจะใช้ภำษำอังกฤษแล้ว สัดส่วน
ของประชำกรในอำเซยีนทีพ่ดูภำษำมลำยนูัน้มอียูป่ระมำณ
ครึ่งหนึ่ง หรือ 300 ล้ำนคนทีเดียว13 จำกผลกำรวิจัย
ของโครงกำรศกึษำเพือ่เตรยีมควำมพร้อมด้ำนกำรผลติ 
และพฒันำก�ำลงัคน เพือ่รองรบักำรเคลือ่นย้ำยแรงงำน
เสรีภำยใต้กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ของ 
ทีดีอำร์ไอ พบว่ำ ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรศึกษำของ
ไทยอยู่อันดับ 6 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ มำเลเซีย บรูไน 
อินโดนีเซีย และเวียดนำม ขณะที่ทักษะภำษำอังกฤษ 
ของคนไทยอยูอ่นัดบัที ่43 ของเอเชยี ต�ำ่กว่ำทัง้สงิคโปร์ 
(อันดับ 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ16) มำเลเซีย (อันดับ 23) 
และอินโดนีเซีย (อันดับ 42)14 

กระทรวงศกึษำธกิำร จงึมนีโยบำยให้ปีกำรศกึษำ 
2555 เป็นปีแห่งกำรเริม่ต้นพดูภำษำองักฤษ เพือ่รองรบั
กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนที่ต้องใช้ภำษำอังกฤษเป็น
ภำษำกลำงสื่อสำรภำยในอำเซียน โดยก�ำหนดให้ 
สถำนศกึษำทัว่ประเทศสือ่สำรด้วยภำษำองักฤษสปัดำห์
ละ 1 วัน15 

ข้อท้าทายประชาคมอาเซียน:  

ท�าอย่างไรเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน

1. ค�ำถำมส�ำคัญก็คือ กำรรวมตัวเป็นหนึ่ง
ประชำคม โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง และหวังว่ำ
จะเป็นผูท้ี่ ได้รบัประโยชน์มำกทีส่ดุ รวมทัง้ควำมมุง่หมำย
ทีต้่องกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน บรรเทำควำมเหลือ่ม
ล�้ำทำงสังคม และลดช่องว่ำงเศรษฐกิจภำยในภูมิภำค
นั้น จะเกิดขึ้นจริงได้ดังหวังหรือไม่ 

2. สถำนะและบทบำทของอำเซยีนในกำรจดักำร
กบัข้อพพิำทระหว่ำงรฐั กรณขีองสหภำพยโุรปนัน้ แต่ละ
ประเทศต้องสละอ�ำนำจอธิปไตยบำงส่วนด้วยกำรตั้ง
องค์กรกลำงขึน้มำก�ำหนดนโยบำย แต่อำเซยีนห้ำมสมำชกิ
ก้ำวก่ำยแทรกแซงกจิกำรภำยในระหว่ำงกนั ยิง่ไปกว่ำนัน้  
หลำยประเทศสมำชิกอำเซียนมีระบบกำรเมือง 
กำรปกครองที่ ไม่เป็นประชำธปิไตย และไม่ให้ควำมส�ำคญั
กับประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บทบำทของอำเซียน 
ในกำรจัดกำรกับปัญหำควำมขัดแย้งอย่ำงสันติภำยใน
ภูมิภำคจึงเป็นเรื่องที่ ไร้ทำงออกอย่ำงยิ่ง
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3. แม้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนจะเป็นเสำหลกั
ที่ส�ำคัญที่สุด และดูเหมือนจะมีกำรขยับปรับตัวไป 
ล่วงหน้ำแล้วพอสมควร แต่กย็งัมเีสยีงทกัท้วงถงึรปูแบบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงก้ำวกระโดด มุ่ง
หน้ำสูก่ำรเปน็ตลำดและฐำนกำรผลติเดยีวโดยไม่ศกึษำ
บทเรียนจำกสหภำพยุโรปที่ก�ำลังประสบปัญหำขณะนี้ 
ปัญหำท้ำทำยอำเซียนก็คือ กำรมองให้ทะลุและเท่ำทัน
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจำกวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้ำสูงยิ่งไว้ เช่น 
ทำงออกของกำรข้ำมขั้นตอนสหภำพศุลกำกร ที่ต้อง
ตกลงภำษจีำกภำยนอกกลุม่ ซึง่อำจส่งผลเสยีต่ออำเซยีน
โดยรวม 

4. กำรเปิดเสรข้ีำงต้นยงัจะน�ำมำซึง่อำชญำกรรม
ข้ำมชำต ิทีแ่มจ้ะมีกำรขึน้บญัชีภยัคกุคำมของภมูิภำค 6 
ประเภท คือ ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ปัญหำ
แรงงำนสตรแีละเดก็ข้ำมชำต ิอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ 
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ีและปัญหำกำรก่อกำรร้ำย16 
ซึ่งมีกำรประสำนงำนเตรียมควำมพร้อมระหว่ำง 
หน่วยงำนด้ำนควำมปลอดภัยของภูมิภำค แต่ค�ำถำม
ส�ำคัญก็ยังพุ่งตรงไปที่ศักยภำพและควำมพร้อมของ 
หน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรรบัมอืกบัปัญหำอำชญำกรรม

ตำรำงแสดงล�ำดับควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน

ปี พ.ศ. สถานที่/ประเทศเจ้าภาพ ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องการประชาคมอาเซียน

ธันวำคม 2540 กัวลำลัมเปอร์ มำเลเซีย ประกำศ “วิสัยทัศน์อำเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020)

ตุลำคม 2546 บำหลี อินโดนีเซีย ลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน (Declaration of ASEAN 
Concord II หรือ Bali Concord II) ตกลงร่วมกันว่ำจะให้เกิดประชำคมอำเซียน 
(ASEAN Community) ภำยในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

พฤศจิกำยน 
2547

เวียงจันทน์ ลำว ประกำศแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) สนับสนุน
กำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียน รองรับกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนในปี 2020

ธันวำคม 2548 บำหลี อินโดนีเซีย ประกำศหลักกำรส�ำคัญในกำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียน และให้ “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ” 
(Eminent Persons Group) จำกแต่ละประเทศสมำชิก จัดท�ำข้อเสนอแนะ 
เบื้องต้นของกฎบัตรอำเซียน

มกรำคม 2550 เซบู ฟิลิปปินส์ ตกลงว่ำจะเร่งรัดให้เกิดประชำคมอำเซียนภำยในปี พ.ศ. 2558

พฤศจิกำยน 
2550

สิงคโปร์ ลงนำมในกฎบัตรอำเซียน

15 ธันวำคม 
2551

จำกำร์ตำ อินโดนีเซีย บังคับใช้กฎบัตรอำเซียนอย่ำงเป็นทำงกำร 

กุมภำพันธ์ 2552 ชะอ�ำ-หัวหิน ไทย รับรองปฏิญญำชะอ�ำ-หัวหิน ว่ำด้วยกำรจัดตั้งแผนงำนส�ำหรับกำรจัดตั้ง
ประชำคมอำเซียนทั้ง 3 เสำหลัก

ข้ำมชำติเหล่ำนั้นที่คงจะเพิ่มควำมซับซ้อนและยำกแก่ 
กำรตรวจสอบมำกยิ่งขึ้น 

5. กำรรวมตวัเป็นหนึง่ประชำคมอำเซยีนยงัต้อง
เผชิญกับประเด็นอ่อนไหวทำงสังคม วัฒนธรรม และ
กำรเมอืงในหลำยแง่มมุด้วยกนั เช่น อคตริะหว่ำงวฒันธรรม  
ที่มองว่ำชำติตนดีกว่ำ ยิ่งใหญ่กว่ำชำติอื่นๆ ซึ่งยังคง
ถ่ำยทอดผ่ำนระบบกำรศึกษำและกำรหล่อหลอมทำง
สังคม 

ว่าไปแล้ว ประชาคมอาเซยีนดจูะเป็นเมอืงสวยงาม
อยู่ในความฝันอันเลือนลาง ที่ชัดเจนเสมอมาก็คือ การ
เร่งพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ทุกวันนี้ตลาดภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ต้องขยายไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก ด้วย
ความหวังซ่อนเร้นว่าจะช่วยท�าให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ดีขึ้น 

เสยีงประโคมโห่ร้องให้เตรยีมปรบัตวัสูป่ระชาคม
อาเซียนในอีกสามปีข้างหน้านี้ดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ กลบ
เสียงทักท้วงถึงความพร้อม หรือแม้กระทั่งการทบทวน
แนวทางพัฒนาหรือปรัชญาเศรษฐกิจที่จะกระทบชีวิต
ผู้คนอีกไม่น้อยให้เบาลงจนไม่ได้ยิน 
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ก
ารสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อต้นปี 2554 จนน�ามาสู่ 

ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของทหารและพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเป็น 

จ�านวนมาก นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่ 

ศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ (หรอืรูจ้กักนัทัว่ไปว่า ‘ศาลโลก’) ตดัสนิคดปีราสาทพระวหิาร 

เมื่อ พ.ศ. 2505 กัมพูชาได้น�าความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรี 

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กลุ่มอาเซียน และที่สุดได้ขอให้ศาลโลกตีความขอบเขตและ

ความหมายของค�าพิพากษาปี 2505 ว่า รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร อันเป็นต้นตอ

ของเหตุพิพาทด้วยหรือไม่

สถำนกำรณ์ชำยแดนไทย- 

กัมพูชำ : กำรสู้รบสงบลง  

แต่ปัญหำยังไม่จบสิ้น
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ควำมขัดแย้งเหนือดินแดนบริเวณปรำสำท 
พระวิหำรระหว่ำงไทยและกัมพูชำ ซึ่งปะทุมำตั้งแต่ปี 
2551 ได้ด�ำเนินมำถึงจุดแตกหักจนน�ำไปสู่กำรปะทะกัน
ทำงทหำรในวันที่ 4-7 กุมภำพันธ์ 2554 ในพื้นที่พิพำท
บริเวณใกล้ๆ กับปรำสำทพระวิหำรและภูมะเขือ และ 
อกีครัง้หนึง่ในระหว่ำงวนัที ่22 เมษำยน ถงึ 1 พฤษภำคม 
2554 บรเิวณปรำสำทตำเมอืน ในเขตชำยแดนใกล้จงัหวดั
สุรินทร์ 

กำรปะทะกัน 2 ครั้งในรอบ 3 เดือนของปีนั้น  
ยังผลให้ทหำรไทย 9 นำย และพลเรือน 2 คนเสียชีวิต 
ประชำชนในเขต อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ  
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลำยหมื่นคนต้องอพยพโยก
ย้ำยออกจำกหมู ่บ ้ำนเพื่อหนีภัยสงครำม 1 ขณะที่ 
ฝ่ำยกัมพูชำก็ประสบควำมสูญเสียไม่น้อยเช่นกัน นำยก
รัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชำ กล่ำวว่ำ นับแต่ 
มีควำมขัดแย้งกันตั้งแต่ปี 2551 ชำวกัมพูชำทั้งทหำร
และพลเรอืนเสยีชวีติไปทัง้หมด 24 คน2 แม้ตวัเลขควำม
สูญเสียที่อ้ำงแต่ละครั้งของแต่ละฝ่ำยจะไม่สู้ตรงกันนัก 
แต่รวมควำมได้ว่ำมชีวีติทีต้่องเสยีไปเพรำะเหตแุห่งควำม
ขัดแย้งของสองประเทศนี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว

ความขัดแย้งที่เกิดจาก 

การเมืองเนื้อในของไทยเอง

สำเหตขุองควำมขดัแย้งในครัง้นี ้เป็นผลโดยตรง
จำกควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงภำยในของไทยเป็นส�ำคญั 
เมื่อกลุ่มพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย (พธม.) 
และพรรคประชำธปัิตย์ได้หยบิประเดน็กำรเสนอปรำสำท
พระวิหำรเป็นมรดกโลก ในปี 2551 ขึ้นมำโจมตีรัฐบำล
สมัคร สุนทรเวช ที่เชื่อว่ำ ตกอยู่ใต้บงกำรของศัตรูทำง 
กำรเมืองตัวฉกำจของพวกเขำคือ พันต�ำรวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร

พันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตยและพรรค
ประชำธปัิตย์กล่ำวหำรฐับำลสมคัรว่ำ สนบัสนนุให้กมัพชูำ
น�ำปรำสำทพระวิหำรไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่
เพียงฝ่ำยเดียว สุ่มเสี่ยงท�ำให้ ไทยเสียดินแดนรอบๆ  
ตัวปรำสำทหรือแม้แต่พื้นที่ซึ่งตัวปรำสำทนั้นตั้งอยู ่  
ข้อกล่ำวหำนี้ทรงประสิทธิภำพทำงกำรเมืองไม่น้อย 

เพรำะท�ำให้นำยนพดล ปัทมะ หลดุจำกต�ำแหน่งรฐัมนตรี
ต่ำงประเทศได้ แต่ผลข้ำงเคียงคือ ไทยและกัมพูชำ 
ต้องขัดแย้งกันไปด้วย ทั้งยังรุนแรงและยืดเยื้อยำวนำน 
เกินกว่ำจะควบคุมได้ 

ศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศตัดสินในปี 2505 
ว่ำ “ปรำสำทพระวหิำรตัง้อยู่ในอำณำเขตภำยใต้อ�ำนำจ
อธปิไตยของกมัพชูำ”3 คณะรฐัมนตรขีองไทยในปี 2505 
ได้ปฏบิตัติำมค�ำพพิำกษำศำลโลกโดยกำรล้อมรัว้สีเ่หลีย่ม
ผืนผ้ำรอบตัวปรำสำทคิดเป็นพื้นที่ ¼ ตำรำงกิโลเมตร
ให้กัมพูชำไปและถือว่ำส่วนที่เหลือนั้นเป็นของไทย4  
แม้กัมพูชาจะไม่เห็นด้วย เป็นข้อพิพาทกันในเรื่อง 
เส้นเขตแดน และมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมา
เพือ่เจรจาปักปันเขตแดน แต่สองประเทศกอ็ยูก่นัใน 
สภาพนี้มาได้ร่วมครึ่งศตวรรษ 

จนกระทั่งพันธมิตรประชำชนเพื่อประชำธิปไตย
และพรรคประชำธิปัตย์ยกประเด็นขึ้นมำโต้แย้งว่ำ  
ศำลไม่ได้ตัดสินเส้นเขตแดน หำกแต่ตัดสินให้เฉพำะตัว
ปรำสำทเป็นของกมัพชูำเท่ำนัน้ กำรใดทีจ่ะท�ำให้กมัพชูำ
ได้สทิธิในกำรเข้ำท�ำประโยชน์จำกพืน้ทีน่อกตวัปรำสำท
นั้น ถือว่ำเป็นเรื่องเสียดินแดน

เมือ่พรรคประชำธปัิตย์เข้ำบรหิำรประเทศต่อจำก
รฐับำลสมชำย วงศ์สวสัดิ ์หลงัจำกพรรคพลงัประชำชน
ถูกยุบไปก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบำยตำมแนวทำงเดิมที่
ได้วำงเอำไว้ร่วมกบัพนัธมติรประชำชนเพือ่ประชำธปิไตย 
โดยขดัขวำงกำรขึน้ทะเบยีนปรำสำทพระวหิำรเป็นมรดก
โลกต่อไป ทัง้ๆ ทีท่รำบอย่ำงชดัแจ้งแล้วว่ำ กำรขึน้ทะเบยีน 
ปรำสำทพระวิหำรเป็นมรดกโลกนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 25515 แล้ว 

รัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ
อ้ำงว่ำ กัมพูชำยังจัดท�ำแผนบริหำรจัดกำรปรำสำท 
พระวิหำรไม่ได้ หำกยังไม่สำมำรถตกลงปักปันเขตแดน
กับไทยในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตำรำงกิโลเมตรรอบๆ  
ตวัปรำสำทพระวหิำรก่อน รฐับำลได้ส่งนำยสวุทิย์ คณุกติติ  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
เดินทำงไปประชุมคณะกรรมกำรมรดกโลกสองปีซ้อน 
เพื่อคัดค้ำนแผนกำรบริหำรจัดกำรมรดกโลกปรำสำท
พระวิหำร และครั้งสุดท้ำยเมื่อเดือนมิถุนำยน 2554  
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ในกำรประชุมที่กรุงปำรีส นำยสุวิทย์ถึงกับประกำศ 
ถอนตัวจำกกำรเป็นภำคีอนุสัญญำมรดกโลก เพื่อแสดง
ควำมไม่พอใจที่คณะกรรมกำรมรดกโลกไม่ยอมเลื่อน 
กำรพจิำรณำแผนบรหิำรจดักำรปรำสำทพระวหิำรของ
กัมพูชำ 

ควำมขัดแย้งในเรื่องปรำสำทพระวิหำรจึง 
ยังไม่จบลงง่ำยๆ ตลอดสมัยรัฐบำลภำยใต้กำรน�ำของ
พรรคประชำธิปัตย์และปะทุรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
กำรน�ำประเด็นของอดีตนำยกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร 
เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของปัญหำ ท�ำให้ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ประเทศตงึเครยีด ส่งผลให้กำรด�ำเนนิกำรปักปันเขตแดน
ของคณะกรรมกำรเขตแดนร่วมไทยกัมพูชำไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้

ฟางเส้นสุดท้ายก่อนการปะทะ

ฟำงเส้นท้ำยๆ ก่อนกำรปะทะกันทำงทหำรใน 
เดือนกุมภำพันธ์ 2554 คือกำรเกี่ยงงอนกันเรื่องป้ำยที่
ฝ่ำยกัมพูชำติดไว้หน้ำวัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำในพื้นที่
พิพำท 4.6 ตร.กม. เพื่อแสดงว่ำพื้นที่ดังกล่ำวเป็นดิน
แดนของกัมพูชำที่ถูกฝ่ำยไทยรุกรำนเมื่อวันที่ 15 
กรกฎำคม 2551 ฝ่ำยไทยต้องกำรให้เอำป้ำยออกไป 
เพรำะพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่พิพำทที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 
ยงัไม่สำมำรถอ้ำงสทิธิได้6 กมัพชูำยนิยอมเอำป้ำยดงักล่ำว 
ออก แต่เปลี่ยนเอำป้ำยใหม่มำติดแทนด้วยข้อควำมว่ำ 
“นี่คือ (ประเทศ) กัมพูชำ”7 ไทยขอให้เอำป้ำยใหม่นี้ 
ออกไปเสีย และกัมพูชำก็ยินยอม8 และไทยเรียกร้อง 
เพิ่มเติมให้กัมพูชำเอำธงชำติลงไปจำกบริเวณวัดแก้ว
สิกขำคีรีสวำรำและต้องกำรให้รื้อวัดนั้นออกไปเสียด้วย 
แต่ข้อเรียกร้องหลังสุดนี้กัมพูชำไม่ยินยอม9 

ควำมตงึเครยีดเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ และฟำงเส้นสดุท้ำย
ก็ขำดผึงลงเมื่อฝ่ำยไทยน�ำรถแทรกเตอร์ขึ้นไปท�ำถนน
จำกหน้ำวัดแก้วสิกขำคีรีสวำรำไปภูมะเขือ กัมพูชำ 
ได้เตอืนให้หยดุแต่ฝ่ำยไทยไม่ยอมหยดุจงึเกดิกำรปะทะ
กันขึ้น10 ฝ่ำยไทยอ้ำงว่ำกัมพูชำเป็นฝ่ำยเปิดฉำกยิง 
ใส่ทหำรไทยก่อน หลงัจำกไทยปฏเิสธทีจ่ะยตุกิำรก่อสร้ำง
ถนนดังกล่ำว11

หลังกำรปะทะ กัมพูชำได้น�ำเรื่องนี้เข้ำหำรือใน
คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ ในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2554 มีมติให้ทั้งสองฝ่ำยหยุดยิงโดยถำวร 
โดยให้อินโดนีเซีย ประธำนอำเซียน เป็นผู้ด�ำเนินกำร 
ให้เกิดกำรหยุดยิงและหำทำงใช้กลไกทวิภำคียุติปัญหำ 
หลังจำกนั้นอีก 1 สัปดำห์กลุ่มอำเซียนได้เรียกประชุม
รัฐมนตรีต่ำงประเทศนัดพิเศษ ตกลงส่งผู้สังเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซียเข้ำพื้นที่ แต่ฝ่ำยไทยสร้ำงเงื่อนไข 
เกี่ยงงอนไม่ยอมรับผู ้สังเกตกำรณ์ชำวอินโดนีเซีย 
จนกว่ำจะได้ตกลงทวิภำคีกับกัมพูชำในกำรประชุม 
คณะกรรมำธิกำรชำยแดนทั่วไป (General Border 
Committee-GBC) ซึง่มรีฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม
ของทั้งสองประเทศเป็นประธำนร่วมเสียก่อน ขณะที่
กมัพชูำก็ไม่เรยีกประชมุ ทัง้ยงัยนืยนัว่ำ ข้อพพิำทเขตแดน
บรเิวณปรำสำทพระวหิำรนัน้ไม่สำมำรถแก้ไขด้วยกลไก
ทวิภำคี ใดๆ ด้วยว่ำฝ่ำยไทยไม่ยอมให้กลไกทวิภำคี
สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้

ที่จริงแล้วแม้จะมีคณะกรรมำธิกำรเขตแดนร่วม 
(Joint Boundary Commission-JBC) ท�ำหน้ำทีเ่จรจำ
เรื่องกำรปักปันเขตแดน แต่รัฐบำลไทยสร้ำงเงื่อนไข 
น�ำเอำบนัทกึกำรประชมุ 3 ครัง้มำขอควำมเหน็จำกสภำ 
โดยยงัไม่สำมำรถบรรจเุข้ำเป็นระเบยีบวำระกำรประชมุ
ได้ แม้ในปลำยปี 2553 จะมกีำรบรรจเุข้ำในระเบยีบวำระ
กำรประชมุแล้ว แต่ต้องยดืเยือ้ เพรำะพนัธมติรประชำชน
เพือ่ประชำธปิไตยชมุนมุกดดนัหน้ำรฐัสภำไม่ให้ผ่ำนบนัทกึ
กำรประชุมของ JBC

รัฐบำลอภิสิทธิ์หำทำงออกด้วยกำรตั้งคณะ
กรรมำธกิำรเพือ่ศกึษำเรือ่งนี ้แรกทเีดยีวขอใช้เวลำ 30 วนั 
แต่สุดท้ำยก็ต่อเวลำข้ำมปีไปจนถึงปี 2554 สุดท้ำย 
สมำชิกพรรคประชำปัตย์ขอให้ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ำ บันทึกกำรประชุมดังกล่ำวนั้นจ�ำเป็นจะต้องผ่ำน 
กำรพจิำรณำของสภำตำมรฐัธรรมนญูมำตรำ 190 วรรค 
2 หรอืไม่ แต่ศำลไม่รบัพจิำรณำ12 รฐับำลอภสิทิธิต์คีวำม
กำรวินิจฉัยของศำลว่ำ ไม่จ�ำเป็นต้องเอำเข้ำสู ่กำร
พิจำรณำของสภำ และส่งผู้แทนไทยเข้ำร่วมประชุม 
คณะกรรมกำรเขตแดนร่วมที่เมืองโบกอร์ ประเทศ
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อินโดนีเซีย ต้นเดือนเมษำยน 2554 
แต่กำรประชุมครั้งนั้นไม่มีควำม 
คืบหน้ำใดให้กับกำรเจรจำปักหลัก
เขตแดนร่วม เพยีงประชมุพอเป็นพธิี
เพือ่ให้กระบวนกำรส่งผูส้งัเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซียยังคงด�ำรงอยู่ต่อไป
เท่ำนั้น

ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรทำง 
กำรทตูซึง่ตดิขดัด้วยเงือ่นไขเกีย่งงอน
ของทัง้สองฝ่ำย ได้เกดิกำรปะทะกนั
ทำงทหำรอีกที่แนวชำยแดนด้ำน
ปรำสำทตำเมือนในพื้นที่จังหวัด
สรุนิทร์ กำรปะทะครัง้นีย้ำวนำนและ
สร้ำงควำมสญูเสยีมำกกว่ำกำรปะทะ
บริเวณปรำสำทพระวิหำรในเดือน
กุมภำพันธ์เสียอีก

ทะเลาะกันจนถึงศาลโลก

เมื่อกำรแก้ไขปัญหำโดยผ่ำนกระบวนกำรเจรจำ
แบบทวิภำคีเป็นไปไม่ ได้ กัมพูชำได้ยื่นค�ำขอต่อศำล
ยุติธรรมระหว่ำงประเทศเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2554 
ขอให้ตคีวำมขอบเขตและค�ำพพิำกษำปี 2505 พร้อมกนั
นั้นได้ขอให้ศำลมีมำตรกำรชั่วครำวให้ ไทยถอนทหำร 
จำกพื้นที่พิพำทรอบปรำสำทพระวิหำร งดเว้นกิจกรรม
ทำงทหำรทุกชนิดในพื้นที่ และห้ำมกระท�ำกำรใดๆ  
อันเป็นกำรละเมิดสิทธิของกัมพูชำเหนือพื้นที่ดังกล่ำว13 

ศำลฯ ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2554 
ให้ทัง้สองประเทศถอนทหำรออกจำกพืน้ทีซ่ึง่ศำลก�ำหนด
ให้เป็นเขตปลอดทหำร 17 ตำรำงกิโลเมตรรอบปรำสำท
พระวิหำร ห้ำมไทยด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำง
กิจกรรมที่ ไม่ ใช่เรื่องทหำรของกัมพูชำในบริเวณพื้นที่
ปรำสำทพระวิหำร และให้ทั้งสองประเทศประสำนงำน
กับกลุ่มอำเซียนเพื่อจัดส่งผู้สังเกตกำรณ์เข้ำพื้นที่ และ
ให้สองประเทศยตุกิำรกระท�ำใดๆ อนัจะท�ำให้เกดิควำม
ขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีก14

ค� ำสั่ ง ของศำลเกิดขึ้ นระหว ่ ำง ไทยก� ำลั ง
เปลี่ยนแปลงรัฐบำลจำกภำยใต้กำรน�ำของฝ่ำยอนุรักษ์
นิยมชำตินิยมประชำธิปัตย์ มำเป็นภำยใต้กำรน�ำของ
พรรคเพื่อไทยของนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเชื่อว่ำ
มีควำมสัมพันธ์กับผู้น�ำกัมพูชำดีกว่ำ เพรำะบรรยำกำศ
ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงสองประเทศทีเ่คยตงึเครยีดตลอด
สมัยของรัฐบำลก่อน เปลี่ยนมำเป็นผ่อนคลำยลงทันทีที่
ผู้น�ำในกรุงพนมเปญทรำบผลกำรเลือกตั้งว่ำพรรคเพื่อ
ไทย ซึง่อดตีนำยกรฐัมนตรทีกัษณิ ชนิวตัรให้กำรสนบัสนนุ
มีชัยชนะเหนือพรรคประชำธิปัตย์ ในกำรเลือกตั้งเมื่อ 
เดือนกรกฎำคม

ควำมผ่อนคลำยทำงกำรเมืองท�ำให้ผู ้ต้องขัง 
ชำวไทยคนส�ำคัญ 2 คนคือ นำยวีระ สมควำมคิด และ
นำงสำวรำตรี พิพัฒนไพบูลย์ ที่ต้องโทษข้อหำขโมย
ควำมลับทำงทหำรระหว่ำงเดินทำงไปตรวจพื้นที่พิพำท
บ้ำนหนองจำน จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปลำยธันวำคม 
2553 นัน้ ได้รบักำรปฏบิตัดิขีึน้ ผ่อนคลำยมำกขึน้ แม้ว่ำ
กำรลดโทษหรืออภัยโทษจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตำม15
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ท่าทีที่ไทยควรเดิน แม้ปัญหายังไม่ยุติ 

ปัญหำควำมขดัแย้งบรเิวณชำยแดนด้ำนปรำสำท
พระวหิำรไม่ได้จบลงพร้อมกบักำรหมดอ�ำนำจของพรรค
ประชำธิปัตย์ หำกแต่ยังคงอยู่ โดยรัฐบำลใหม่มีพันธะ
ตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีจ่ะต้องปฏบิตัติำมค�ำสัง่
ศำลยตุธิรรมระหว่ำงประเทศ นัน่คอื ถอนทหำรออกจำก
พืน้ทีก่�ำหนดให้เป็นเขตปลอดทหำร ต้อนรบัผูส้งัเกตกำรณ์
ชำวอินโดนีเซีย และยุติกำรด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็น 
กำรขัดขวำงกำรบริหำรงำนของกัมพูชำเหนือปรำสำท
พระวิหำร

ศำลยตุธิรรมระหว่ำงประเทศยงัไม่ได้มคี�ำพพิำกษำ 
ใดๆ ต่อค�ำขอของกัมพูชำที่ ให้ตีควำมค�ำพิพำกษำเดิม 
เพียงอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรส่งเอกสำรและค�ำโต้แย้ง
ต่ำงๆ ของทั้งสองฝ่ำยให้ศำลพิจำรณำ รัฐบำลไทยมี 
ทำงเลือกไม่มำกนัก นอกจำกเสนอค�ำโต้แย้งไปตำม 
พยำนหลกัฐำนและมมุมองทำงกฎหมำยทีว่ำงเป็นแนวทำง
ไว้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2505 แล้ว คำดว่ำรำวๆ ปลำยปี 2555 
ก็น่ำจะได้ทรำบค�ำพิพำกษำ และไม่ว่ำค�ำพิพำกษำ 
ของศำลยุติธรรมระหว่ำงประเทศจะออกมำอย่ำงไร 
ประเทศไทยย่อมมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตำม ซึ่งจะเป็น
ผลดีให้ควำมขดัแย้งเรือ่งเส้นเขตแดนในพืน้ทีบ่รเิวณนัน้
ยุติลงด้วย หรืออย่ำงน้อยก็น่ำจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
มำกขึ้นเพื่อขจัดควำมขัดแย้งได้อย่ำงถำวรต่อไป 

ต่อประเดน็นี ้ศำสตรำจำรย์บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ 
นกักฎหมำยมหำชนชือ่ดงั ได้สรปุบทเรยีนไว้ตัง้แต่ปี 2551 
ว่ำ16 

(1) ผูม้อี�ำนำจเตม็ในกำรท�ำแทนรฐัไทยจะพดูหรอื
แสดงพฤติกรรมอะไร ล้วนส่งผลต่อควำมผูกพันของ
ประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น บุคคลเหล่ำนี้จึงไม่ควรพูดอะไร
โดยไม่ได้ดูผล เพรำะเมื่อเกิดข้อพิพำท ศำลโลกจะใช้
พฤติกรรมและพฤติกำรณ์ทุกอย่ำง มำประกอบกำร
ตีควำมเจตนำของคู่กรณีทั้งสิ้น 

(2) ควรใช้เวทีรัฐสภำสร้ำงควำมชอบธรรมและ
อ�ำนำจต่อรองให้กับรัฐบำล 

(3) กระทรวงกำรต่ำงประเทศโดยเฉพำะกรมสนธิ
สญัญำและกฎหมำยต้องท�ำกำรบ้ำนมำกกว่ำนี ้โดยเฉพำะ
กำรมคีณะนกัวจิยัทีเ่ข้มแขง็ พร้อมทีจ่ะใช้ควำมรูม้ำกกว่ำ
ควำมเห็น 

(4) ผู้มีอ�ำนำจวินิจฉัยข้อพิพำท ไม่ว่ำจะเป็นศำล
รฐัธรรมนญู หรอืศำลปกครอง พงึใช้ควำมรู้ ในกำรตดัสนิ
คดี ไม่ใช่ “กระแส” เพรำะอำจกระทบถึงควำมถูกต้อง
และควำมน่ำเชือ่ถอืของประเทศในวงกำรระหว่ำงประเทศ

ควำมขัดแย้งในกำรอ้ำงสิทธิเหนือพื้นที่ชำยแดน
เช่นสถำนกำรณ์ชำยแดนไทย-กัมพูชำนั้น ที่จริงแล้วเป็น
ผลของกำรสถำปนำรฐัชำตทิีต้่องระบผุูค้นและขดีเส้นดนิ
แดนในครอบครองให้ชัดเจน โดยละเลยควำมสัมพันธ์
ทำงสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นข้ำมพรมแดนทำง 
กำรเมอืงเหล่ำนัน้นบัแต่อดตีก่อนจะเกดิประเทศมำจนถงึ
ปัจจุบัน 

เส้นเขตแดนกว่า 4,800 กิโลเมตรที่ลากขึ้นล้อม
รอบประเทศไทย กลับท�าให้คนไทยคับแคบหมกมุ่นอยู่
กับความเป็น ‘เรา’ และ ‘เขา’ ทั้งเผชิญหน้ากันตามแนว
ชายแดนที่ขีดกันขึ้นนี้อย่างระแวดระวัง ไม่ต่างจาก 
หลายประเทศทั่วโลก เช่น ควำมขัดแย้งกรณีพิพำท
บรเิวณน่ำนน�ำ้แถบหมูเ่กำะในทะเลจนีตะวนัออกระหว่ำง
ประเทศจีนและญี่ปุ่น ข้อพิพำทพรมแดนทำงบกและ 
ทำงทะเลระหว่ำงแคเมอรูนและไนจีเรีย คดีพิพำทเรื่อง
ไหล่ทวีประหว่ำงกรีซกับตุรกี เป็นต้น

หำกข้อพิพำทระหว่ำงไทย-กัมพูชำ เป็นเรื่อง 
ของกำรขึน้ทะเบยีนปรำสำทพระวหิำรเป็นมรดกโลกของ
ทำงฝ่ำยกัมพูชำ ฝ่ำยไทยน่ำจะละวำงควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองภำยใน และใช้วิสัยทัศน์เชิงบวกแก้ปัญหำ
พิพำทด้วยกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมพรมแดน 
(Trans-Boundary World Heritage) ดงัเช่น กรณนี�ำ้ตก
อีกวำซูระหว่ำงอำร์เจนตินำและบรำซิล เพื่อบรรเทำ
บำดแผลทำงประวัติศำสตร์ชำตินิยม และท�ำให้เส้น
เขตแดนที่เคยแบ่ง ‘เขำ-เรำ’ จนอำจปะทุเป็นสงครำม 
ได้ทุกเมื่อนั้น น�ำมำซึ่งสันติภำพของผู ้คนในดินแดน 
สองฝั่งที่ต้องมีชีวิตอยู่บนเส้นสมมตินี้ ไปอีกนำน
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ไทยแบนตนเอง ไม่ส่งพืชผักออกนอก

กลำงเดอืนมกรำคม 2554 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกำศระงับกำรส่งออกพืชผักไทย 16 ชนิด 
ไปตลำดยุโรปชั่วครำว เป็นกำร “แบน” ตัวเองก่อนจะ
ถูกสหภำพยุโรป (อียู) ห้ำมน�ำเข้ำ เนื่องจำกมีสำรเคมี
ประเภทก�ำจัดศัตรูพืชที่อียูห้ำมใช้ตกค้ำงเกินมำตรฐำน 
ต้นเดือนกรกฎำคม 2554 พืชผักไทยอีกหลำยชนิด 
ถูกห้ำมน�ำเข้ำเด็ดขำด เพรำะตรวจพบสำรพิษต้องห้ำม
ถึง 15 รำยกำร 6 รำยกำรเป็นสำรพิษร้ำยแรง 
ทีส่หรฐัอเมรกิำและสหภำพยโุรป รวมถงึหลำยประเทศ
ทั่วโลกห้ำมใช้ 

ในจ�านวนนี้ มี 4 ชนิดที่ยังใช้ 
และขายกนัเกลือ่นคอื คาร์โบฟรูาน,  
เมโทมิล, ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น 
มียอดกำรน�ำเข้ำในปี 2553 เกือบ 
7 ล้ำนกิโลกรมั มลูค่ำประมำณ 550 
ล้ำนบำท 

ระเบิดจำกอียูที่ “ทิ้งบอมบ์” 
พืชผักไทย 2 ลูกซ ้อน ท�ำเอำ 
หน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องและแวดวง
กำรส่งออกพืชผักผลไม้ “เต้นเป็น 

เจ้ำเข้ำ” ในขณะที่ “เครือข่ำยวิชำกำรเตือนภัยสำรเคมี
เกษตรประเทศไทย” (คสท.) ตั้งค�ำถำมว่ำท�ำไม 
หน่วยงำนรฐัจงึตืน่ตวัเฉพำะสำรพษิทีต่กค้ำงในผกัส่งออก 
เท่ำนั้น 

ทัง้ๆ ทีพ่ชืผกัทีก่นิทีข่ายกนัอยู่ในประเทศ ปนเป้ือน
สารพิษในระดับอันตรายกว่าหลายเท่า 

ที่ส�ำคัญกรมวิชำกำรเกษตร ก็รู้จักฤทธิ์เดชของ
ยำก�ำจดัศตัรพูชืทัง้ 4 ชนดิข้ำงต้นด ีจงึได้จบัไปใส่ไว้ ใน 
“บญัชจีบัตำมองเป็นพเิศษ” (Watch List) พร้อมกบัพวก
รวม 11 ชนิด เนื่องจำกเป็นสำรในกลุ่ม 1A (พิษร้ำยแรง

ส
ถิติชี้ว่าไทยใช้สารเคมีการเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้ 

ต่อพื้นที่แล้วปรากฏว่า ไทยน�าเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับที่ 1!!! ดังนั้นการที่เครือข่าย 

เฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร เรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช 

ร้ายแรง 4 ชนิด จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งของปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายของ 

ภาคเกษตรกรรมที่เข้าขั้นวิกฤติ ภายใต้ความใหญ่โตและสลับซับซ้อนของปัญหาที่กัดกิน 

ชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากว่า 50 ปี 

ค้ำนขึ้นทะเบียน 

4 สำรเคมีอันตรำย 
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มำก) และ 1B (พษิร้ำยแรง) จำกกำรจดัชัน้ขององค์กำร
อนำมัยโลก แต่ท�ำไมไม่ประกำศห้ำมใช้ ห้ำมน�ำเข้ำ 
เกษตรกรสำมำรถซื้อหำยำฆ่ำแมลงเหล่ำนี้ ได้ตำม 
ท้องตลำด ภำยใต้ชื่อกำรค้ำหลำกหลำย 

ข้อมูล-สถิติที่ไม่น่าภูมิใจ

ทกุๆ รฐับำลต่ำงมุง่ปรำรถนำให้ประเทศไทยเป็น 
“ครัวโลก” แต่นโยบำยและพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมี
กำรเกษตรดูจะ “สวนทำง” โดยสิ้นเชิง ดังนี้

ข้อมูลธนำคำรโลก ปี พ.ศ. 2554 ไทยใช้สำรเคมี
กำรเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลกคือ 0.86 กิโลกรัม 
ต่อเฮกเตอร์1

รำยงำนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ ระบุว่ำไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม อันดับ  
48 ของโลก แต่น�ำเข้ำสำรเคมีสูงเป็นอันดับ 1 เฉพำะ 
ปี 2553 น�ำเข้ำ 117 ล้ำนกิโลกรัม มูลค่ำกว่ำ 1.8  
หมื่นล้ำนบำท2 

ตำรำงแสดงกำรใช้และพิษของยำก�ำจัดศัตรูพืชอันตรำย 4 ชนิด 

คาร์ โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น

ปริมำณกำรน�ำเข้ำ 
ปี 2553 (กก.)

5,301,161 1,550,200 356,908 144,001

ตัวอย่ำงชื่อทำง 
กำรค้ำใน 
ท้องตลำด

ฟูรำดำน, คูรำแทร์,
ค็อกโคได 3 จี,  
เลมอน 3 จี

แลนเนท, นูดริน,  
มีโทเม็กซ์, ซำดิสต์, 
ทนโท่,

กระเจ๊ำ 330, 
ไมโครเวฟ 24,  
ไบดริน, คำร์ไบครอน,

อีพีเอ็น, คูมิฟอส

กำรใช้ ใช้ ในพืชหลำยประเภท 
เช่น ข้ำว แตงโม 
ข้ำวโพด มะพร้ำว  
ถั่วเหลือง ถั่วฝักยำว 
แตงกวำ กำแฟ ส้ม ฯลฯ 
เพื่อก�ำจัดแมลงใน 
วงกว้ำง ทั้งหนอนกอ 
หนอนแมลงวัน  
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด 
สีน�้ำตำล ฯลฯ

ใช้ก�ำจัดแมลงหลำย
ประเภท เช่น แมลง 
ปำกกัด ปำกดูด เพลี้ย 
และหนอนชนิดต่ำงๆ  
มักใช้ ในพืชจ�ำพวกส้ม
เขียวหวำน องุ่น ล�ำไย 
สตรอเบอร์รี่ กะหล�่ำปลี 
หัวหอม มะเขือเทศ ฯลฯ

ก�ำจัดแมลงประเภท 
ปำกดูด เจำะ หรือ 
กัดในพืชผักผลไม้ เช่น 
ข้ำว กำแฟ ถั่วฝักยำว 
ผักกำดหัว อ้อย คะน้ำ 
ส้ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ฯลฯ

มักใช้เป็นหัวเชื้อและผสม
กับสำรเคมีเกษตรชนิด
อื่นๆ ในกำรเพำะปลูก 
เช่น  ข้ำว ข้ำวโพด พืช
ตระกูลแตง ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อก�ำจัด
แมลงหลำยชนิด เช่น 
หนอนเจำะสมอฝ้ำย 
หนอนกอข้ำว แมลงด�ำ
หนำม ฯลฯ

ควำมเป็นพิษ อำเจียน เสียกำรทรงตัว 
มองไม่ชัด เป็นสำรก่อ
มะเร็งรุนแรง เซลล์ตับ
แบ่งตัวผิดปกติ กระตุ้น
ให้เกดิเนือ้งอก กลำยพนัธุ์  
อสุจิตำย ท�ำลำยเอนไซม์
ที่เยื่อหุ้มสมอง

คลื่นไส้ อำเจียน  
ท้องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ 
ฮอร์ โมนเพศชำยลดลง 
ท�ำลำยท่อในลูกอัณฑะ 
ท�ำลำยดีเอ็นเอ ท�ำให้
โครโมโซมผิดปกติ  
เป็นพิษต่อม้ำม 

พิษต่อยีน กลำยพันธุ์ 
เกิดเนื้องอก ก่อมะเร็ง 
พิษต่อไต พิษเรื้อรังต่อ
ระบบประสำท ท�ำลำย
ระบบประสำทส่วน
กลำง เจ็บเหมือนเข็ม
แทง มือเท้ำอ่อนล้ำ

ท้องเสีย แน่นหน้ำอก 
มองไม่ชัด สูญเสีย 
กำรทรงตัว ไอ ปอดปวม 
หยุดกำรหำยใจ ท�ำลำย
ระบบประสำท 
ไขสันหลังผิดปกติ
น�้ำหนักสมองลดลง

ประเทศที่ห้ำมใช้
และไม่อนุญำต 
ให้ขึ้นทะเบียน

สหภำพยุโรป
สหรัฐอเมริกำ

สหรำชอำณำจักร  
ตุรกี เยอรมนี ฟินแลนด์
สิงคโปร์ มำเลเซีย
อินเดีย (ยกเลิกบำงสูตร)

อินเดีย ปำกีสถำน
สิงคโปร์ สหภำพยุโรป
แคนำดำ ออสเตรเลีย
มำเลเซีย

สหรัฐอเมริกำ  
สหภำพยุโรป
ออสเตรเลีย แคนำดำ 
มำเลเซีย สิงคโปร์ พม่ำ
นิวซีแลนด์ เวียดนำม
อินเดีย

ที่มา:  ฝ่ำยข้อมูล มูลนิธิชีววิถี. “เครือข่ำยเกษตรบุกกระทรวง จี้ยกเลิกสำรเคมี 4 ชนิด”. 29 สิงหำคม 2554. สืบค้นจำก www.biothai.net/node/9890
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ผักผลไม้จำก 70 ประเทศที่ส่งไปสหภำพยุโรป 
ถกูสุม่ตรวจสำรพษิตกค้ำงเกนิมำตรฐำนในเดอืนกรกฎำคม 
2554 ไทยมีสำรพิษตกค้ำงเป็นอันดับที่ 1 ผักผลไม้ไทย
ถูกตรวจพบสำรตกค้ำงมำกครั้งที่สุดในโลก3

ไทยอนุญำตให ้ขึ้นทะเบียนกำรค ้ำสำรเคมี
กำรเกษตรมำกถึง 27,126 รำยกำร ซึ่งอำจจะมำกที่สุด
ในโลก เพรำะจีนมี 20,000 รำยกำร อินโดนีเซีย 1,158 
รำยกำร และเวียดนำม 3,423 รำยกำร4 กำรมีชื่อ 
กำรค้ำมำกๆ เป็นเครือ่งมอืกำรขำย ท�ำให้บรษิทัสำมำรถ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนชื่อแปลกๆ ใหม่ๆ มำขำย ทั้งที่ 
ตัวยำหรือสูตรเคมีเป็นตัวเดิม นั่นหมำยถึง เกษตรกร 
ถูกหลอกเพรำะรู้ ไม่เท่ำทันนั่นเอง

ชีวิตติดสาร (เคมี) ของเกษตรกรไทย 

นับแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ประกำศใช้ ก็มีแรง 
ผลกัดนัอย่ำงเป็นระบบและกว้ำงขวำงจำกภำครฐั ในกำร
เปลีย่นวถิกีำรผลติ จำกเพือ่กนิเพือ่ใช้ในครวัเรอืน เป็นกำร
ผลิตเพื่อขำย โดยส่งเสริมให้ ใช้สำรเคมีทุกชนิด อำทิ 
ปุ ๋ย ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ ยำป้องกันและก�ำจัด 
โรคพชื ฯลฯ เพยีงไม่นำน ท้องไร่ท้องนำของไทยกก็ลำย
เป็น “ไร่-นำเกษตรเคมี” เต็มรูปแบบ 

สถิติที่ผ่ำนมำชี้ชัดว่ำ เกษตรกรเองมีควำมเสี่ยง
จำกกำรใช้สำรเคมีเพื่อกำรเกษตร โดยเฉพำะยำก�ำจัด
ศัตรูพืชซึ่งเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลำ กระทรวงสำธำรณสุข
ระบุว่ำ มีเกษตรกรที่เสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยถึง  
6 ล้านคน ขณะที่แผนงำนวิจัยและพัฒนำนโยบำย
สำธำรณะเพือ่สขุภำพ และระบบกำรประเมนิผลกระทบ
ทำงสุขภำพ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ประมำณ
กำรว่ำผู้ป่วยจำกสำรเคมีอำจสงูถึง 200,000-400,000 
รำยต่อปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง 
เบำหวำน โรคของต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ สอดคล้องกับ 
กำรศกึษำวจิยักำรปนเป้ือนสำรเคมีในผกัปลอดสำรและ
ผักสด โดยคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ร่วมกับ
กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ทีพ่บว่ำมรีะดบักำรปนเป้ือน
สูงถึงร้อยละ 63.8 และ 67.4 ตำมล�ำดับ5 

ถ้ำดูตัวเลขจ�ำนวนผู้ค้ำเคมีภัณฑ์ทำงกำรเกษตร 
ทั้งปุ๋ย ยำ และเมล็ดพันธุ์ พบว่ำกว่ำ 100 บริษัทใหญ่ 
ผู้ค้ำส่ง 500 กว่ำรำย และร้ำนค้ำย่อยอีก 4,500 รำย 
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ภำยใต้โครงข่ำยของบรรษัทข้ำมชำติ
ขนำดยักษ์ 6 รำยที่ครองส่วนแบ่งกว่ำร้อยละ 70 ของ
ตลำดสำรเคมีกำรเกษตรโลก ได้แก่ ไบเออร์ (เยอรมนี) 
ซินเจนทำ (สวิตเซอร์แลนด์) บีเอเอสเอฟ (เยอรมนี)  
ดำว อะโกรไซแอนซ์ (สหรัฐอเมริกำ) มอนซำนโต้ 
(สหรัฐอเมริกำ) และดูปองท์ (สหรัฐอเมริกำ)6 

เชื่อหรือไม่ว่า บรรดาบรรษัทที่มียอดขายทั่วโลก
กว่า 3,000-6,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเหล่านี้ ไม่ต้อง 
เสียภาษีน�าเข้าให้ไทยแม้สลึงเดียว เพราะเป็นนโยบาย
ช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐให้ ได้ ใช้ปุ๋ย ใช้ยาราคาถูก  
มิหน�าซ�้ายังเริ่มพบพิรุธว่าอาจเลี่ยงภาษีเงินได้ โดยการ
ตกแต่งบัญชีให้ต้นทุนสูงเกินจริงอีกต่างหาก7 

นำยวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ ผู้อ�ำนวยกำรมูลนิธิชีววิถี 
(Biothai) แนะให้สังคมไทยออกมำเรียกร้องให้เก็บภำษี
กลุ่มบริษัทเหล่ำนี้ ให้มำก ไม่ใช่แค่ภำษีเงินได้เท่ำนั้น แต่
ควรเก็บภำษีน�ำเข้ำสำรเคมีเกษตร เหมือนภำษีสำรเคมี
ในภำคอุตสำหกรรม และกระทรวงพำณิชย์ควรควบคุม
รำคำไม่ให้ค้ำก�ำไรเกินควร 

เช่นเดียวกับนำยแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์  
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น แพทย์ 
ผู้เชี่ยวชำญเรื่องอันตรำยของสำรเคมีเกษตร แนะน�ำ 
ให้เก็บภำษีน�ำเข้ำ เหมือนที่ประเทศเดนมำร์กเก็บภำษี
เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ 60 เพรำะไม่ต้องกำรให้
เกษตรกรใช้สำรเคมี โดยให้เก็บในลักษณะของ “ภำษี
บำป” เหมือนเหล้ำกับบุหรี่ แล้วน�ำเงินไปตั้งกองทุน 
รักษำผู้ป่วยจำกพิษสำรเคมีกำรเกษตร8 

ระเบียบใหม่ “แข็งนอก-อ่อนใน”?

แม้จะม ีพ.ร.บ.วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2535 แต่ผ่ำน
ไปเกอืบ 20 ปี สำรเคมทีี่ ไม่ได้มำตรฐำนกลบัท่วมประเทศ 
ภำครัฐในฐำนะ “ผู้คุมกฎ” ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำอ่อนแอ 
ปล่อยปละละเลย และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท�ำให้เกิด
กำรใช้สำรเคมีผิดวิธีและใช้มำกเกินจ�ำเป็น กฎหมำย 
ฉบับนี้เพิ่งถูกแก้ ไขปรับปรุงและประกำศใช้เมื่อ พ.ศ. 
2551 โดยเพิ่มมำตรฐำนหลำยอย่ำง ดังนี้9
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(1) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหำคม 2554 เป็นต้นไป 
สำรเคมีเกษตรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กว่ำ 2 หมื่นรำยกำร 
จะถูกยกเลิก เพื่อจัดระเบียบใหม่ ให้เหมำะสมและ 
มีประสิทธิภำพกว่ำเดิม ห้ำมน�ำเข้ำสำรเคมีที่ ไม่ได้รับ
อนุญำต โดยให้ขำยเฉพำะสินค้ำที่เหลือจนกว่ำจะหมด
เท่ำนั้น

(2) ผู้น�ำเข้ำ หรือผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยสำรเคมี
เกษตร ต้องมเีอกสำรข้อมลูควำมปลอดภยัจำกห้องปฏบิตัิ
กำร GLP (Good Laboratory Practices) ที่มีคุณภำพ
สงู รำว 30 แห่งทัว่โลก จำกเดมิที่ ใช้ผลรบัรองจำกห้อง
ปฏิบัติกำรใดก็ได้ ท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพได้

(3) กำรขอขึน้ทะเบยีนสำรเคมเีกษตรแต่ละรำยกำร  
อนุญำตให้ ใช้ชื่อกำรค้ำได้ 3 ชื่อเท่ำนั้น จำกแต่เดิม 
ทีส่ำมำรถตัง้ชือ่กำรค้ำได้ไม่จ�ำกดั สำรบำงตวัมถีงึ 500 
ชื่อ ซึ่งสร้ำงควำมสับสนให้เกษตรกร

(4) กำรขึ้นทะเบียนใหม่เข้มงวดมำกขึ้น ตำม 
หลักเกณฑ์เฝ้ำระวัง 9 ข้อ คือ 1) รำยงำนกำรเกิดพิษ
ในสัตว์ทดลองที่อำจเป็นผลร้ำยต่อมนุษย์ เช่น กำรเกิด
มะเร็ง ท�ำให้กลำยพันธุ์ ท�ำให้ตัวอ่อนผิดปกติ ฯลฯ  
2) พษิตกค้ำงในสิง่แวดล้อมและห่วงโซ่อำหำร 3) ระยะ
เวลำสลำยตัว 4) ระดับควำมเป็นพิษเฉียบพลันสูง  
5) พิษตกค้ำงในผลผลิตกำรเกษตร 6) สิ่งเจือปนที่ 
เป็นพษิในกำรผลติและกำรเกบ็รกัษำ 7) อนัตรำยรนุแรง
ต่อพชืหรอืสตัว์ทีเ่ป็นประโยชน์ เช่น ผึง้ หนอนไหม ฯลฯ 
8) เป็นสำรเคมีที่ห้ำมใช้ ในต่ำงประเทศหรือไม่ และ  
9) ใช้แล้วท�ำให้ศัตรูพืชระบำดเพิ่มขึ้นหรือไม่

แม้ระเบียบและหลักเกณฑ์ ใหม่ดูจะเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภำพ แต่อำจเข้ำต�ำรำ “แข็งนอก-อ่อนใน”  
ดังที่เครือข่ำยเกษตรกรและองค์กรพันธมิตรเฝ้ำระวัง
สังเกตได้ว่ำเพียงช่วง 3 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 
(มกรำคม-มีนำคม) สำรเคมีอันตรำยทั้ง 4 ชนิดยังถูก
น�ำเข้ำในปริมำณมำก จึงน่ำสังเกตว่ำเป็นเพรำะกรม
วิชำกำรเกษตรผ่อนผันให้สำรเคมีที่น�ำเข้ำก่อน 22 
สิงหำคม 2554 สำมำรถขำยต่อไปได้อีก 2 ปี หรือ
บริษัทที่น�ำเข้ำสำรพิษดังกล่ำวได้รับ “ข้อมูลภำยใน” ว่ำ
กรมวิชำกำรเกษตรก�ำลังจะอนุมัติให้มีกำรขึ้นทะเบียน
สำรพิษทั้ง 4 ชนิดในเร็วๆ นี้10 

หนุน-ต้าน ประจันหน้า

ก่อนและหลังวันที่ 22 สิงหำคม 2554 จึง 
กลำยเป็นช่วงเวลำที่ฝ่ำยคัดค้ำนและฝ่ำยสนับสนุนกำร 
ขึน้ทะเบยีนออกมำประจนัหน้ำ ประชนัข้อมลู ข้อเรยีกร้อง  
ไปจนถึง “ค�ำขู่” กันตำมหน้ำสื่อมวลชน

ฝ่ำยที่คัดค้ำนกำรขึ้นทะเบียน คือ เครือข่ำย
เกษตรกร เครือข่ำยประชำสังคม นักวิชำกำร องค์กร
พัฒนำเอกชน องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรผู้บริโภค ฯลฯ 
ได้เคลือ่นไหวต่อเนือ่ง ทัง้เข้ำพบอธบิดกีรมวชิำกำรเกษตร 
จัดเสวนำเพื่อเสริมสร้ำงและเผยแพร่ข้อมูล “มหันตภัย
สำรเคมีพิษ” ยื่นจดหมำยเปิดผนึกถึงนำยกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจนถึง
กำรชุมนุมชูป้ำยประท้วงหน้ำกระทรวงเกษตรฯ เมื่อ 
วันที่ 29 สิงหำคม 2554 ข้อเรียกร้องโดยรวมของ 
เครือข่ำยเกษตรกรและองค์กรพันธมิตร คือ 

(1) ยุติกำรน�ำเข้ำและขึ้นทะเบียนสำรเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชอย่ำงน้อย 4 ชนิด คือ คำร์ โบฟูรำน เมโทมิล  
ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ทันที

(2) ให้กรมวิชำกำรเกษตรเปิดเผยเอกสำรข้อมูล
กำรยื่นขอทะเบียน ข้อมูลและผลกำรทดลองเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพ กำรเกิดพิษทั้งระยะสั้น ระยะยำว ผล
ตกค้ำงและอื่นๆ และให้เปิดเผยรำยชื่อคณะกรรมกำร 
อนกุรรมกำร หรอืคณะท�ำงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรพจิำรณำ 
รวมทัง้ผลกำรพจิำรณำต่อสำธำรณชน เพือ่ให้กระบวนกำร
ขึ้นทะเบียนโปร่งใสและประชำชนมีส่วนร่วม

(3) ควบคมุกำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำรขำย
ของบริษัทสำรเคมีกำรเกษตรอย่ำงเข้มงวด โดยคณะ
กรรมกำรที่มีตัวแทนของเครือขำ่ยเกษตรกร เครือขำ่ย
วชิำกำรเฝ้ำระวงัสำรเคมกีำรเกษตร และองค์กรผูบ้ริโภค
เข้ำร่วม

ขณะที่ฝ่ำยเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ “ยืดเส้นตำย” 
ออกไปอีก 2 ปี น�ำโดย 2 สมำคมใหญ่11 ได้แก่ สมำคม
อำรกัขำพชืไทย (Thai Crop Protection Association-
TCPA) มีสมำชิกส่วนใหญ่เป็น “ระดับบิ๊ก” มีมูลค่ำ 
กำรน�ำเข้ำระดับ 100-6,000 ล้ำนบำท และสมำคม 
คนไทยธรุกจิเกษตร ประเดน็ส�ำคญัในกำรเคลือ่นไหวของ 
2 สมำคมดังกล่ำวคือ12
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เรื่องระยะเวลา กำรก�ำหนดให้ผู้ค้ำสำรเคมีต้อง
ขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่ 22 สิงหำคม 2554 นั้น ไม่มี
ผูค้้ำคนใดขึน้ทะเบยีนได้ทนั เนือ่งจำกควำมล่ำช้ำในกำร
ออกประกำศ ควำมไม่ชดัเจนในรำยละเอยีด หลกัเกณฑ์
และวิธีกำรขึ้นทะเบียน ตลอดจนควำมไม่พร้อมในทำง
ปฏิบัติของกรมวิชำกำรเกษตร 

เรื่องค่าใช้จ่าย ข้อก�ำหนดให้ต้องส่งข้อมูลด้ำน 
พษิวทิยำจำกห้องปฏบิตักิำร GLP ทีม่อียู่ในต่ำงประเทศ
นั้น ท�ำให้ต้องใช้เวลำตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ 
มค่ีำใช้จ่ำยสงู ไม่ต�ำ่กว่ำ 1-1.5 ล้ำนบำทต่อสำรเคมแีต่ละ
ประเภท เป็นกำรเพิม่ภำระอย่ำงมำกให้กบัผูป้ระกอบกำร 

ถูกโต้ทันควัน!

ข้อเรียกร้องพร้อม “ค�ำขู่” ของกลุ่มผู้ค้ำสำรเคมี
เกษตรถูกโต้แย้งทันที โดยฝ่ำยคัดค้ำนได้จัดพิมพ์ 
“ประเดน็สนบัสนนุกำรขึน้ทะเบยีนควบคมุสำรเคมกี�ำจดั
ศัตรูพืชภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก�ำหนด และข้อโต้
แย้งต่อกลุ่มธุรกิจสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ต้องกำรให้ 
ขยำยระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี” ว่ำ 
น่ำจะมเีวลำเพยีงพอ เพรำะหลงัจำกกฎหมำยมผีลบงัคบั
ใช้ ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2551 ได้ ให้เวลำขึ้นทะเบียน
จนถึง 22 สิงหำคม 2554 รวมเป็นเวลำถึง 3 ปี กับอีก 
6 เดือนเต็มๆ 

ส่วนเรือ่งต้องเสยีค่ำตรวจสอบวเิครำะห์คณุภำพ
ถึง 1-1.5 ล้ำนบำทต่อรำยกำรนั้น ถูกแย้งว่ำเป็น “ค�ำ
กล่ำวอ้ำงที่เกินจริงหลำยเท่ำตัว” เพรำะกรณีประเทศ
เวียดนำม ซึ่งก�ำหนดมำตรฐำนกำรตรวจวิเครำะห์แบบ
เดียวกับกรมวิชำกำรเกษตรนั้น มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 
3,000-5,000 เหรยีญ หรอื 100,000-150,000 บำทต่อ
รำยกำรเท่ำนั้น

สุดท้ำยคือเรื่องที่ว ่ำหำกเกิดภำวะขำดแคลน 
สำรเคมีจะท�ำให้ผลผลิตกำรเกษตรลดต�่ำลงถึง 50 
เปอร์เซ็นต์ และกระทบต่อกำรควบคุมเพลี้ยกระโดด 
สีน�้ำตำล ก็ถูกโต้ว่ำไม่จริง ด้วยเหตุที่เพรำะใช้สำรเคมี
มำกเกนิไปจน “เหวีย่งแห” ท�ำลำยแมลงทีม่ปีระโยชน์ไป
ด้วย ขณะทีเ่พลีย้ตวัร้ำยกด็ือ้ยำไปเรยีบร้อย ทัง้ยงัมกีำร
อ้ำงถึงข้อสรุปในกำรประชุมระหว่ำงประเทศที่สิงคโปร์
เมือ่ไม่นำนมำนีว่้ำ “พำยแุมลง” ทีเ่กดิขึน้ในเอเชยีมสีำเหตุ
มำจำกกำรใช้สำรเคมีมำกเกินไป 

แผ่นดินอาบยาพิษ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยำยน 2554 ระบุว่ำ 
กรมวิชำกำรเกษตรเตรียมเสนอคณะกรรมกำรวัตถุ
อันตรำยยกเลิกกำรน�ำเข้ำสำรเคมีกำรเกษตรอันตรำย 
4 ชนดิภำยในสิน้ปีนี ้โดยก�ำลงัรวบรวมข้อมลูผลกระทบ
เรือ่งพษิตกค้ำงในผลผลติกำรเกษตร พษิร้ำยแรงทีต่กค้ำง
ในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อำหำร รวมทั้งผลร้ำย 
ต่อมนุษย์ และยังเฝ้ำระวังอีก 7 ชนิด หำกพบว่ำมี 
ผลร้ำยแรงก็จะเสนอให้ยกเลิกกำรน�ำเข้ำเช่นเดียวกัน13 

กว่ำ 50 ปีที่กำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรผลิตเปลี่ยน 
“ทุ่งรวงทอง” ให้กลำยเป็น “ไร่นำเคมี” ไปทั่วประเทศ 
เกิดกำรสั่งสมและหมักหมมสำรพันปัญหำที่เกี่ยวพัน
ยุง่เหยงิไปหมดทัง้วถิกีำรผลติ วถิชีวีติเกษตรกร วถิทีำง
เศรษฐกิจระดับประเทศ ผลประโยชน์ของทุนข้ำมชำติ
และทุนชำติที่เชื่อมโยงกับ “ผลประโยชน์และอ�ำนำจ
ทำงกำรเมือง” ในระดับท้องถิ่น และระดับชำติ อนำคต
ของวิถีกำรผลิตของเกษตรกรไทยยังควรพึ่งพำสำรเคมี
แบบเข้มข้นหรือไม่ อย่ำงไร จึงเป็นเรื่องควำมเป็น 
ควำมตำยระดับชำติ 

ต่อประเด็นนี้ นำงสำวรพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ  
นักวิจัยจำกมูลนิธิชีววิถี เสนอว่ำ

“ถ้ำยงัอยูภ่ำยใต้ระบบเกษตรเชงิพำณชิย์ เน้นกำร
ส่งออกตลำดต่ำงประเทศ จะกดดันให้ต้องท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยว กำรใช้สำรเคมีเป็นเรื่องจ�ำเป็น ต้องใช้ยำ 
ฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง ปุ๋ยเคมีบ�ำรุงดิน เพรำะเป็นระบบ
เกษตรทีเ่ปรำะบำง เร่งผลผลติเพือ่เกบ็เกีย่วส่งขำย เกดิ
กำรแพร่ระบำดของแมลงศตัรพูชืได้ง่ำย ต่ำงจำกเกษตร
อินทรีย์ ที่ ไม่พึ่งสำรเคมี มีตัวห�้ำตวัเบียน แมลงศัตรูพืช
หรอืพชืพนัธกุรรมพืน้บ้ำน คอยรกัษำสมดลุ ระบบเกษตร
อนิทรย์ีเป็นทำงเลอืกทีย่ัง่ยนื ช่วยดแูลรกัษำชวีติคน และ
เป็นเรื่องที่ ไม่เกินควำมเป็นไปได้”14

จะเลือกเดินไปบนเส้นทางใด...เราอาจไม่ได้เป็น 
ผู้เลือกเอง

“สงครามแย่งชงิทรพัยากร” ทีจ่ะเกดิขึน้พร้อมกบั 
“ความรุนแรงจากมหันตภัยธรรมชาติ”...อาจเป็นผู้เลือก
เส้นทางให้เราเดิน
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ได้เวลาลงหลักปักฐาน  

โรงพยำบำล 

กำรแพทย์แผนไทย

เ
ป็นเวลา 99 ปีมาแล้วที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามไม่ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมาย

ก�าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรก 

ของประเทศ จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแผนไทยน�าร่องอีก  

9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการ 

การศกึษาวจิยั และฝึกอบรมบคุลากร เป็นการสานฝันเพือ่พฒันาต่อยอดฟ้ืนฟภูมูปัิญญา

ดั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ 

จาก “จุดจบ” สู่การ “คืนชีพ”

กำรแพทย ์แผนไทยที่ เป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของวัฒนธรรมกำรรักษำของคนไทยมำตั้งแต่
โบรำณกำล ผ่ำนพ้นทั้งช่วงเวลำแห่งควำมเจริญ
งอกงำมดัง “ยุคแห่งอรุณรุ่ง”1 และช่วงเวลำที่
มดืมนจนเกอืบล่มสลำยไปด้วยอ�ำนำจและอทิธพิล
ของ “ชำวตะวันตก” ที่แผ่เข้ำมำยังดินแดน 
แถบนี้พร้อมสินค้ำ ยำ กำรรักษำโรค ค่ำนิยม 
วัฒนธรรม และ “เรือปืน” เมื่อประมำณร้อยปี 
ทีผ่่ำนมำนีเ้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรตรำกฎหมำย  
“ยกเลกิวชิำกำรแพทย์แผนไทยและไม่ให้ใช้แพทย์
แผนไทยรกัษำโรค”2 ใน พ.ศ. 2456 ตำมมำด้วย
กฎหมำยอีกหลำยฉบับซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืน  
เป็นเหตุให้หมอพื้นบ้ำนไทยเกือบสูญพันธุ์ ต�ำรำ
แพทย์สูญหำย ถูกเผำท�ำลำย หรือไม่ก็ถูกขโมย
ไปขำยให้ต่ำงชำติ
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พ.ศ. 2520 ที่ประชุมองค ์กำรอนำมัยโลก  
ณ ประเทศรสัเซยี มนีโยบำยส่งเสรมิกำรใช้ยำสมนุไพร
และภมูปัิญญำท้องถิน่ เป็นจดุเริม่ต้นกำรก่อตัง้สำธำรณสขุ
มลูฐำนในประเทศไทย ต่อมำ พ.ศ. 2525 ศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์อวย เกตุสิงห ์ไดก้่อตั้งมูลนิธฟิืน้ฟกูำรแพทย์
แผนไทยเดมิขึน้ คอื “อำยรุเวทวทิยำลยั ชวีกโกมำรภจัจ์”  
เพือ่ผลติแพทย์แผนโบรำณแบบประยกุต์ หลกัสตูร 3 ปี 
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “บิดำแห่งกำรแพทย์แผนไทย 
แบบประยุกต์” 

นับจำกนั้น กำรแพทย์แผนไทยก็ค่อยๆ ต่อ 
ลมหำยใจฟ้ืนคนืชพีอย่ำงช้ำๆ แผนพฒันำเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7 และ 8 ระบุให้มีกำรส่งเสริม 
สุขภำพ และพัฒนำภูมิปัญญำกำรรักษำพยำบำลแบบ
พื้นบ้ำน เช่น แพทย์แผนไทย สมุนไพร กำรนวด โดยให้
ประสำนเข้ำกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน มีกำรสนับสนุน
กำรพฒันำเภสชักรรมและกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงจรงิจงั 
ด้วยงบประมำณปีละไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 2 ของงบประมำณ
ด้ำนสุขภำพ3 ในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำจึงก้ำวหน้ำและเป็น
ระบบมำกยิง่ขึน้ จำก “ศนูย์ประสำนงำนกำรแพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย” สังกัดกองแผนงำนในปี 2532  
มำสู ่“สถำบนักำรแพทย์แผนไทย” สงักดักรมกำรแพทย์
ในปี 2536 จนกระทัง่มำถงึ “กรมพฒันำกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก” ในปี 2545 จนถงึปัจจบุนั

หลากหลายมาตรการสนับสนุน

กำรแพทย์แผนไทยได้รับกำรประคับประคอง
สนบัสนนุให้กลบัมำเป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรแพทย์ไทย
ด้วยมำตรกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) บรรจยุำสมนุไพรไทยเพิม่ในบญัชยีำหลกัแห่ง
ชำติ พ.ศ. 2553 เป็น 71 รำยกำร ให้สำมำรถสั่งจ่ำย
ในโรงพยำบำลแผนปัจจบุนัได้ ข้ำรำชกำรสำมำรถใช้สทิธิ
เบกิ ประชำชนทัว่ไปสำมำรถใช้สทิธิในระบบประกนัสงัคม
และระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำได้4

(2) จัดท�ำแผนคุ ้มครองสมุนไพรไทยในพื้นที่ 
เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555-2557 ในพื้นที่อุทยำน 7 แห่ง 
เพื่อป้องกันถิ่นก�ำเนิดของสมุนไพรถูกท�ำลำย5

(3) ออกหนงัสอืรบัรองหมอพืน้บ้ำนทีม่ปีระสบกำรณ์ 
กำรรักษำจนได้รับกำรยกย่องจำกชุมชน แต่ยังไม่มี 
ใบประกอบโรคศิลปะกว่ำ 5 หมื่นคน ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก�ำหนด เพื่อยืนยันกำรมีตัวตนและรวบรวมองค์ควำมรู้ 
คุ้มครองภูมิปัญญำมิให้หำยสำบสูญ หรือถูกต่ำงชำติ 
น�ำไปดัดแปลง ฉกฉวยประโยชน์6

(4) ส่งเสรมิให้มกีำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลอืกในระบบบรกิำรของโรงพยำบำลในสงักดักระทรวง 
สำธำรณสขุทกุระดบั 10,851 แห่งทัว่ประเทศ โดยเฉพำะ
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรดูแลบ�ำบัด
รกัษำสขุภำพเบือ้งต้นแก่ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอำย ุและ
ผู้พิกำร และส่งเสริมให้โรงพยำบำลใช้ยำแผนไทยใน
บัญชียำหลักแห่งชำติ 71 รำยกำร เพื่อทดแทนและลด
กำรใช้ยำแผนตะวันตกให้ได้ปีละกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท7

(5) ข้อเสนอล่ำสดุในปี 2554 คอื จดัตัง้ “สถำบนั
ยำแผนไทยแห่งชำต”ิ บรหิำรงำนโดยคณะกรรมกำรทีม่ำ
จำกทัง้ส่วนรำชกำรและเอกชน และ “โรงงำนกลำงผลติ
ยำสมุนไพร” เพิ่มศักยภำพให้ผู ้ผลิตยำสมุนไพรซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก เพื่อน�ำไปสู่กำรยกระดับ
มำตรฐำนสนิค้ำให้สำมำรถแข่งขนักบัต่ำงชำต ิโดยเฉพำะ
จนีกบัอนิเดยีทีถ่อืเป็น “เดีย่วมอืหนึง่-มอืสอง” ในวงกำร
ยำสมุนไพรโลก8

มำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมข้ำงต้น นับเป็นกำร 
“มำถูกทำง” ส�ำหรับกำรฟื้นคืนชีพให้กับกำรแพทย์แผน
ไทย ทีถ่กูกดีกนัออกจำกวถิชีวีติของคนไทยรุน่ใหม่มำเป็น
เวลำนำน ย่ำงก้ำวส�ำคญัทีอ่ำจเปรยีบเป็น “รุง่อรณุแห่ง
ควำมหวงัครัง้ใหม่” ทีจ่ะช่วยต่อยอดกำรแพทย์แผนไทย
ให้กลบัมำเป็นทีย่อมรบัของสำธำรณชนคนไทยในวงกว้ำง
ได้อีกครั้ง ก็คือกำรจัดตั้ง “โรงพยำบำลแพทย์แผนไทย
เต็มรูปแบบ” นั่นเอง

รุ่งอรุณแห่งความหวังครั้งใหม่

สบิกว่ำปีทีผ่่ำนมำ แม้กำรแพทย์แผนไทยจะได้รบั
ควำมสนใจมำกขึ้น ทั้งด้วยกำรปรับกระบวนทัศน์ด้ำน
กำรพฒันำทีเ่น้นกำรพึง่ตนเองมำกขึน้หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของคนไทย โดยเฉพำะค่ำยำ  

55-03-004 Th_001-120_J.indd   69 6/3/2012   18:21



70 สขุภาพคนไทย 2555

ที่ ใช้ “ยำน�ำเข้ำ” สงูถงึ 2 ใน 3 ด้วยมลูค่ำกว่ำ 1.3  
แสนล้ำนบำท ในช่วงปี 2552-25549 ขณะที่ “ยำฝรั่ง” 
ถูกตั้งค�ำถำมมำกขึ้น ทั้งในด้ำนคุณภำพ ผลข้ำงเคียง 
รำคำที่แสนแพงเพรำะสิทธิบัตร10 และกลอุบำยที่ ไม่
ซือ่สตัย์และเอำรดัเอำเปรยีบผูบ้ริโภค11 รวมถงึกำรปรบั
กระบวนทัศน์ด้ำนสุขภำพที่ผู้คนหันมำใส่ใจสุขภำพกำย 
สุขภำพใจกันมำกขึ้น

แต่ “แพทย์แผนไทย” ก็ยังเป็นเพียงบริกำรส่วน
เลก็ๆ ในโรงพยำบำลทีค่วบคู่ไปกบักำรรกัษำด้วยแพทย์
แผนปัจจบุนัเป็นหลกั มสีดัส่วนกำรใช้บรกิำรไม่มำก อตัรำ
กำรใช้ยำสมุนไพรมีเพียงร้อยละ 1.8 ของยำทั้งหมด12

แนวคิดในกำรจัดตั้งโรงพยำบำลเพื่อให้บริกำร
กำรแพทย์แผนไทยอย่ำงเป็นระบบจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหมอพื้นบ้ำน นักศึกษำ 
นกัวชิำกำร น�ำไปสูก่ำรวจิยัต่อยอดเพิม่ประสทิธภิำพกำร
รกัษำให้เป็นทีย่อมรบัแก่สงัคมทัว่โลก ตลอดจนเป็นแหล่ง
วิจัย ส่งเสริมกำรใช้ยำไทย สมุนไพรไทย และอนุรักษ์
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์พื้นบำ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
นัน่กค็อื “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยจงัหวดัสกลนคร”  
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลปลำไหล อ�ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
เป็นโรงพยำบำลขนำด 30 เตียง แบ่งพื้นที่เป็นอำคำร 
ผู้ป่วยและพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ ในกำรปรุงยำ วำง
ศิลำฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2553 ก�ำหนดแล้ว
เสร็จในปี 2555 

โรงพยำบำลนี้มีคณะกรรมกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น
ด้ำนสุขภำพแห่งชำติ ที่คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
(คสช.) แต่งตั้งให้กำรสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนเต็มที่ 
เพรำะสอดคล้องกับทิศทำงระบบสุขภำพที่ระบุไว้ ใน
ธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552  
ภำยใต้ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ข้อ 60  
ทีร่ะบใุห้มีโรงพยำบำลแพทย์แผนไทยต้นแบบทีม่มีำตรฐำน  
ทั้งกำรบริกำร กำรศึกษำวิจัย และฝึกอบรมบุคลำกร
อย่ำงน้อยภำคละ 1 แห่ง13 โรงพยำบำลแห่งนี้ถือเป็น 
โรงพยำบำลต้นแบบในส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่น่ำสนใจก็คือ โรงพยำบำลแพทย์แผนไทยแห่ง
แรกของประเทศนี้ มิได้เกิดขึ้นจำกนโยบำยของรัฐ หรือ
กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ รวมทั้งมิได้
ของบประมำณจำกทำงกำรอีกด้วย แต่เกิดจำกควำม
ร่วมแรงร่วมใจภำยใต้รูปแบบควำมสัมพันธ์ดั้งเดิมของ
สงัคมไทย คอื “บ้ำน-วดั-โรงเรยีน” อย่ำงแท้จรงิ นัน่คอื 
ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชำวสกลนครในฐำนะ
ทีเ่ป็น “แหล่งภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย” 
เนื่องจำกมีหมอพื้นบ้ำนถึง 1,368 คน นักวิชำกำร  
43 คน ผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย  
108 คน และมีควำมพร้อมของทรัพยำกรสมุนไพร ซึ่ง
นอกจำกจะมีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
สยำมบรมรำชกุมำรีแล้ว ยังมีสมุนไพรในป่ำธรรมชำติ
บนเทือกเขำภูพำนอีกด้วย14 

งบประมำณก่อสร้ำงจ�ำนวน 98 ล้ำนบำท ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกหลวงปู่แฟบ สุภัทโท เจ้ำอำวำส 
วัดป่ำดงหวำย จ�ำนวน 23 ล้ำนบำท จัดสร้ำงในพื้นที่ 
58 ไร่ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
วิทยำเขตสกลนคร โรงพยำบำลแห่งนี้จะใช้ฝึกอบรม
นกัศกึษำหลกัสตูรกำรแพทย์แผนไทยบณัฑติ และจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรเบื้องต้นก่อนที่จะด�ำเนินกำร
ในรูปของมูลนิธิต่อไป

น�าร่องโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

อีก 9 แห่ง

หลงัจำกทีภ่ำคประชำสงัคมแห่งจงัหวดัสกลนคร
เป็น “ทัพหน้ำ” บุกเบิกโรงพยำบำลแพทย์แผนไทย 
แห่งแรกของประเทศ ภำครฐั โดยกระทรวงสำธำรณสขุ
ก็ได้เคลื่อน “ทัพเสริม” ด้วยกำรคัดเลือกโรงพยำบำล  
9 แห่ง เป็นต้นแบบกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยเต็ม 
รูปแบบเป็นครั้งแรกของประเทศ ให้บริกำรตรวจรักษำ
ผู้ป่วยทุกสิทธิกำรรักษำ ด้วยกำรแพทย์แผนไทยผสม
ผสำนกับกำรแพทย์แผนปัจจุบันตำมควำมสมัครใจ 
ของผู้ป่วย โดยใช้ยำไทย ทั้งยำเดี่ยวและสูตรต�ำรับที่มี 
ส่วนผสมสมุนไพรหลำยตัว ที่มีอยู่ทั้งในและนอกบัญชี 
ยำหลักแห่งชำติ ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 209 รำยกำร

55-03-004 Th_001-120_J.indd   70 6/3/2012   18:21



7110 สถานการณ์เด่นทางสขุภาพ

โรงพยำบำลทัง้ 9 ได้แก่ โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 
จังหวัดจันทบุรี, โรงพยำบำลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
โรงพยำบำลวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, โรงพยำบำล
วฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว, โรงพยำบำลขนุหำญ จงัหวดั
ศรสีะเกษ, โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชเด่นชยั จงัหวดั
แพร่, โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย, โรงพยำบำล
ท่ำโรงช้ำง จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีและทีก่รงุเทพมหำนคร
คือ สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมพัฒนำกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ใช้งบประมำณในกำร
พัฒนำแห่งละ 1 ล้ำนบำท รวมถึงจัดส่งบุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย อำทิ แพทย์แผนไทย แพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ เพิ่ม 
แห่งละประมำณ 18 คน 

โดยจะมีกำรประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อปรับ 
รปูแบบให้เหมำะสม หำกได้รบักำรตอบรบัจำกประชำชน
กจ็ะเปิดเป็นโรงพยำบำลแพทย์แผนไทยโดยเฉพำะ และ
พัฒนำเป็นศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะโรคก่อนจะขยำยผล 
ใช้ทั่วประเทศต่อไป15

กำรแพทย์แผนไทยจงึดจูะมชีวีติชวีำมำกขึน้เรือ่ยๆ 
ด้วยมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในสถำนบริกำรสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 391 ล้ำน
บำท สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถึง 16 แห่ง16 
เปิดสอนวชิำแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
ขณะที่ โรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชนหลำยแห่ง 
เปิดบรกิำรแพทย์แผนไทยให้เป็นทำงเลอืกหนึง่ของผูป่้วย

บนทางเดินที่มีขวากหนาม

แม้ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะดูมีแนวโน้มสดใส แต่ยังมี 
ข้อห่วงใยถงึปัญหำและอปุสรรคทีอ่ำจ ‘บอนไซ’ ให้แพทย์
แผนไทยไม่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงที่ตั้งควำมหวังไว้  
ซึ่งล้วนแต่เป็น ‘เรื่องใหญ่-แก้ยำก’ นั่นคือ

(1) ต่างชาติฉกภูมิปัญญา-วัตถุดิบ สมุนไพร
และภมูปัิญญำท้องถิน่ถอืเป็น ‘วตัถดุบิและปัจจยักำรผลติ’ 
ส�ำคัญ ที่ต้องได้รับกำรคุ้มครองปกป้อง แต่กลับเผชิญ
กบักำรแย่งชงิฉกฉวยตลอดเวลำ โดยเฉพำะจำกประเทศ
ต่ำงๆ ที่อำศัยควำมเหนือกว่ำทำงเทคโนโลยี กฎหมำย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ใช้สำรพัดกรรมวิธีที่เข้ำข่ำย  

‘ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอำด้วยกล’ ขณะที่ ไทยเรำเองก็ ‘อ่อน’ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของทรพัยำกร
ทีม่ ีไม่มมีำตรกำรปกป้องคุม้ครองจำกภำครฐั ฯลฯ ท�ำให้
ต้องตกเป็นรองหรือเสียเปรียบตลอดมำ ดังกรณี 
ข้ำวหอมมะล,ิ เปล้ำน้อย, กวำวเครอื, มงัคดุ ฯลฯ ล่ำสดุ
คือท่ำฤำษีดัดตน17

นำงกัญจนำ ดีวิเศษ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคุ้มครอง
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนำ
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวง
สำธำรณสขุ ระบวุ่ำ ภมูปัิญญำไทยเสีย่งทีจ่ะถกูต่ำงชำติ
จดลิขสิทธิ์ตลอดเวลำ จึงเฝ้ำระวังพืชสมุนไพร 13 ชนิด 
เช่น มังคุด กวำวเครือ ขมิ้นชัน เป็นต้น และภูมิปัญญำ
ไทย 2 ชนิด คือ นวดแผนไทยและท่ำฤำษีดัดตน และ
แม้จะมี พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำทำง 
กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 บงัคบัใช้มำกว่ำสบิปีแล้ว 
แต่ยังไม่มีกฎหมำยลูก หรือประกำศกระทรวงที่ก�ำหนด
ให้มีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อคุ้มครอง
พืชสมุนไพรหรือภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของไทย18 ขณะที่ 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำก็เรียกร้องให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวบรวมรำยชื่อภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย จัดท�ำ
เป็นฐำนข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ ในกำรปกป้อง
คุ้มครอง19

(2) “ความเชื่อ” ของผู ้คน สิ่งที่กำรแพทย์ 
แผนไทยต้องเผชญิคอื กำรได้รบัควำมเชือ่ถอืไว้ ใจให้ร่วม
เป็นทำงเลือกของกำรรักษำเช่นเดียวกับกำรแพทย์ 
ตะวันตก โดยเฉพำะในยุคโลกำภิวัตน์ที่มี โรคอุบัติใหม่ 
ซึ่งมีลักษณะระบำดข้ำมชำติ ทั้งโรคซำร์ส ไข้หวัดนก  
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ เมื่อกำรแพทย์ตะวันตก 
ไม่สำมำรถรบัมอืกบัปัญหำนี้ ได้ทนัท่วงท ีกำรหนักลบัไป
หำสมนุไพรไทยจงึกลำยเป็นก้ำวย่ำงส�ำคญัทีจ่ะต้องเร่ง
พัฒนำสรรพคุณ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นไว้ ใจให้เกิดขึ้น

(3) “อคติ” ของแพทย์ ผู้เป็นแพทย์ทั้งหมด 
ของไทยผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกหลักสูตรกำรแพทย์
ตะวันตก ที่มีแนวคิดในกำรระบุโรค สำเหตุ และ 
กำรรักษำแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงจำกกำรแพทย์แผนไทย 
ทีส่�ำคญัคอือคตทิำงกำรแพทย์ ทีเ่ชือ่ว่ำกำรแพทย์ตะวนั
ตกนัน้ ดกีว่ำ ถกูต้องกว่ำ จรงิกว่ำ เพรำะสำมำรถพสิจูน์
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ทดลองได้ตำมหลกัวทิยำศำสตร์ และดแูคลนกำรแพทย์
ทำงเลือกอื่นๆ วำ่เป็นเพียง ‘ควำมเชื่อ’ หรือเป็นเพียง  
‘ส่วนเสริม’ ในกำรรักษำเท่ำนั้น 

“แพทย์ไทยแผนปัจจบุนัมคีวำมรูเ้รือ่งยำสมนุไพร
น้อยมำก ประกอบไม่แน่ ใจว่ำ ยำแผนโบรำณจะมี 
ควำมสำมำรถก�ำรำบโรคภยัไข้เจบ็ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
แพทย์ส่วนใหญ่ไม่มคีวำมถนดัด้ำนนี ้จงึไม่แปลกที่ ไม่กล้ำ
ใช้” นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ นำยกแพทยสภำ
อธิบำย20 ขณะที่นำยแพทย์สมหมำย ทองประเสริฐ 
แพทย์ไทยผู้เชี่ยวชำญเรื่องสมุนไพรมองว่ำ แม้สังคม 
จะยอมรับแพทย์แผนไทยมำกขึ้น แต่ในหมู่แพทย์แผน
ปัจจุบันตำมโรงพยำบำลนั้น ยังคงปฏิเสธหรือต่อต้ำน
กำรรักษำแบบแผนไทยรวมทั้งแพทย์ทำงเลือกอื่นๆ 

“ถ้ำไปหำหมอตำมโรงพยำบำลแล้วถำมว่ำกินยำ
สมุนไพรได้ไหม เขำจะด่ำเอำเลย หลำยรำยมำรักษำ
มะเรง็เต้ำนมกบัผมแล้วกลบัไปโรงพยำบำล หมอไม่ยอม
อัลตรำซำวนด์ ให้ เพรำะมำรักษำกับหมอแผนไทย  
ต่อต้ำนกันน่ำดู มียุคหนึ่งที่กระทรวงสำธำรณสุขสั่งให้
ทุกโรงพยำบำลปลูกพืชสมุนไพร เดี๋ยวนี้แปลงสมุนไพร
หำยไปหมดแล้ว ปลูกไปก็เท ่ำนั้น เพรำะหมอใน 

โรงพยำบำลเขำไม ่ ใช ้” นำยแพทย์สมหมำยเล ่ำ
ประสบกำรณ์ตรงให้ได้รับรู้21

สร้างทางเลือกเพื่อทางรอด

กำรตั้ ง โรงพยำบำลแพทย ์แผนไทยอย ่ำง 
เป็นทำงกำรถอืเป็นก้ำวย่ำงส�ำคญัของกำรสร้ำงทำงเลอืก
ในกำรรักษำให้กับประชำชน ด้วยควำมหวังว่ำจะเป็น 
ทำงรอดให้กับประเทศด้วย โดยเฉพำะกำรพึ่งพิงยำ 
จำกบรรษัทข้ำมชำติ เพื่อไม่ให้เกิดภำวะ ‘ยำหมอฝรั่ง
ขำดแคลน’ เช่นสงครำมโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องผลิตยำ 
แผนตะวันตกจำกสมุนไพรในท้องถิ่น 

และสิ่งส�าคัญของการลงหลักปักฐานให้กับ 
การแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยก็คือ การก�าจัดอคติ และเปิดใจกว้าง 
ให้กับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ต่างก็เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอารยธรรมมนุษย์ทั้งสิ้น 
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ที่มำที่ ไปของบัตรประชำชน
เด็กนั้น ต้องย้อนกลับไปดูโครงกำร
ด ้ำนไอทีของรัฐบำลยุคทักษิณ  
ชนิวตัร ทีเ่รยีกว่ำ “โครงการปี 2546 
ปีแห่งการบรกิารประชาชนด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ (Citizen E-Service)” 
ทีเ่สนอโดยคณะกรรมกำรบรูณำกำร
และปฏริปูระบบกำรทะเบยีนแห่งชำติ 
ได้รบักำรเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรี 
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2546 โดย
คณะรัฐมนตรีได้ ให้กรอบว่ำ 

เมื่อก�ำหนดให ้หน ่วยงำน 
ของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับ
ประชำชนด้วยกำรใช้เลขประจ�ำตัวประชำชน 13 หลัก 
เพื่อให้สำมำรถใช้ข้อมูลทะเบียนบุคคล (identity) ของ
กระทรวงมหำดไทยแล้ว บัตรประจ�ำตัวประชำชนใน
อนำคตจะใช้แบบแถบแม่เหล็ก ซึ่งประชำชนต้องมีบัตร
ต่ำงๆ หลำยใบ หรือจะพัฒนำไปใช้บัตรประจ�ำตัว
ประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึง่สำมำรถ
พกบัตรเพียงใบเดียว โดยอำจท�ำเป็นระยะๆ หรือจัด
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ ให้พิจำรณำควำมคุ้มค่ำ
ทำงเทคโนโลยีและค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น1

สมาร์ทการ์ด ตั้งแต่ ‘แรกเกิด’  

คือค�าตอบแรก

ผ่ำนไปร่วมห้ำเดือน ประเด็นนี้กลับเข้ำมำสู ่ 
กำรประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ด้วยกำรตัดสินใจว่ำ 
บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart 
card) ภายใต้โครงการจัดท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) มีควำมเหมำะสมกว่ำ ด้วย
เหตุผลทำงงบประมำณ เพรำะหำกให้แต่ละหน่วยงำน
ออกบัตรเพื่อให้ประชำชนแสดงตัวหรือใช้รับบริกำร 

นั
บจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 วันเริ่มต้นของการบังคับใช้พ.ร.บ.บัตรประจ�าตัว

ประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มอีกภารกิจอีกอย่างหนึ่งให้กับชีวิตของ 

คนไทยก็คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุตั้งแต่ 7-14 ปี (ประมาณ 8 ล้านคน) 

ต้องพาลูกหลานไปยังเขต เทศบาลหรืออ�าเภอเพื่อท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน เสียงสะท้อน

กลับจากผู้ใหญ่ในสังคมไทยต่อ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ พบว่า มีทั้งแง่บวกและลบ ขณะที่ 

เสียงจากเด็กๆ แล้ว บัตรใบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น-ยินดีทีเดียว 

บัตรประชำชนเด็กกับ 

โจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
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จำกรัฐ ประชำชนแต่ละคนจะต้องพกบัตรถึง 2 ใบ  
คือ บัตรประชำชนและบัตรทอง 30 บำทรักษำทุกโรค 
หรืออำจรวมถึงใบที่ 3 อย่ำงใบขับขี่ ย่อมมีผลต่อ 
ควำมซ�้ำซ้อนทำงปฏิบัติของแต่ละหน่วยงำน ภำระทำง
งบประมำณ และควำมไม่สะดวกของประชำชนเอง

ครม.จึงมีมติเห็นชอบโครงกำรดังกล่ำวเมื่อวันที่ 
3 มิถุนำยน 2546 โดยก�ำหนดกรอบว่ำ ให้เริ่มต้น 
จำกกำรจัดท�ำบัตรประชำชนที่ด�ำเนินกำรโดยกระทรวง
มหำดไทยเป็น “บัตรหลัก” เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลประชำกร
ตำมทะเบยีนรำษฎรทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจบุนั 
ส�ำหรับข้อมูลของส่วนรำชกำร/หน่วยงำนอื่นๆ เช่น 
กระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงแรงงำน และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ก็สำมำรถน�ำมำเชื่อมโยง
และเพิม่เตมิข้อมลูต่ำงๆ ลงในบตัรประชำชนของกระทรวง
มหำดไทยได้เมื่อมีควำมพร้อม 

ทัง้นี ้อยูบ่นหลกักำรว่ำ บตัรประชำชนควรมอีำยุ
ใช้งำนมำกกว่ำ 6 ปี เพื่อประหยัดงบประมำณในกำร
ออกบัตรใหม่ โดยกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแก้ ไข
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ประชำชนทกุคนต้องมบีตัรประจ�ำตวัประชำชนตัง้แต่เกดิ  
ในระหว่ำงรอควำมพร้อมของกระทรวงมหำดไทยที่จะ
ต้องประสำนกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องไมโครชิพ หำกหน่วยรำชกำรใดมีควำมจ�ำเป็นต้อง
ท�ำบตัรให้ประชำชนก็ให้ด�ำเนนิกำรออกตำมลกัษณะของ
บัตรเดิมที่เคยท�ำมำ หรือเป็นบัตรชั่วครำวไปพลำงก่อน

15 ลบ 8 เท่ากับ 7: สมการง่ายๆ 

ของ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ 7 ขวบ

ระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำและผ่ำนร่ำงกฎหมำย  
ออกมำเป็น พ.ร.บ.บตัรประจ�ำตวัประชำชน ฉบบัที ่ 3  
พ.ศ. 2554 นั้น ประเด็นที่มีกำรถกเถียงและปรับอยู่ 
หลำยครั้งก็คือ อำยุที่เด็กควรเริ่มท�ำบัตรประชำชน  
จำกแนวคิดที่ว่ำ “ประชำชนทุกคนต้องมีบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนตัง้แต่แรกเกดิ” เมือ่กำรเมอืงไทยเปลีย่นมำถงึ
รัฐบำลสมัคร สุนทรเวช คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ ร่ำง 
พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่... พ.ศ. ... ต่อ
สภำนติบิญัญตั ิโดยปรบัเปลีย่นให้เดก็ท�ำบตัรประชำชน 
เมื่ออำยุ 1 ขวบ

นำยวีนัส สีสุข เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักบริหำร 
กำรทะเบียน กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
อธิบำยเหตุผลของกำรปรับเกณฑ์อำยุในกำรท�ำบัตร
ประชำชนเดก็ว่ำ กำรถ่ำยรปูเดก็เป็นไปได้ยำก เนือ่งจำก
ใบหน้ำเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลำ รวมถงึกำรสแกนลำย
พิมพ์นิ้วมือก็ท�ำได้ยำกเช่นกัน แต่เมื่อยึดถือกรอบที่ว่ำ 
ทุกคนควรมีบัตรแสดงตน เกณฑ์อำยุจึงถูกขยับมำเป็น 
“1 ปีนบัแต่วนัเกดิ หรอื 60 วนั นบัแต่วนัได้สญัชาติไทย” 2

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเหตุผลที่ ไม่สมเหตุสมผล 
โดยตวัของมนัเอง ในระหว่ำงกระบวนกำรพจิำรณำร่ำง
กฎหมำยฉบับนี้จึงมีกำรหยิบยกประเด็นดังกล่ำวขึ้นมำ
อีกครั้ง พร้อมด้วยข้อโต้แย้งว่ำ “หำกมองในแง่กำร 
ถ่ำยรูปเด็ก ที่ว่ำถ่ำยได้ยำก ก็มีควำมเห็นโต้แย้งว่ำ  
เด็กสำมำรถถ่ำยรูปคู่กับพ่อแม่ หรือให้พ่อแม่อุ้มก็ได้”

ในที่สุดข้อสรุปของเรื่องนี้กลับอำศัยประเด็น 
เกี่ยวข้องอื่นๆ มำร่วมพิจำรณำด้วย 2 ประเด็น นั่นคือ

ประเด็นแรก-อายุ ของบัตรประชาชน  
สืบเนื่องจำกร่ำงกฎหมำยฯ ฉบับนี้ มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่นด้วย หนึ่งในนั้นก็คืออำยุใช้งำนของบัตร
ประชำชน จำกเดิมที่กฎหมำยก�ำหนดให้บัตรประชำชน
มีอำยุ 6 ปี (มำตรำ 6 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) มีกำร
แก้ไขเพิ่มระยะเวลำในกำรใช้งำนบัตรยำวขึ้นเป็น 8 ปี 
ตำมโจทย์คือ “ให้ค�ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำทำงงบประมำณ”

ประเด็นที่สอง-เกณฑ์การท�าบัตรประชาชน  
จำกเดิมที่กฎหมำย (พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน  
พ.ศ. 2526 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2542) ก�ำหนดให้คนไทย
ที่มีอำยุ 15 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบำ้นต้องมี
บตัรประชำชน และเปลีย่นค�ำน�ำหน้ำนำมจำก “เดก็ชำย” 
เป็น “นำย” “เด็กหญิง” เป็น “นำงสำว”3 ดังนั้น อำยุ
เริ่มต้นของกำรมีบัตรครั้งแรก และอำยุใช้งำนของบัตร
ประชำชนทีต้่องแก้ไขใหม่จงึควรสอดคล้องกนั และต้อง
สอดคล้องกับช่วงอำยุ 15 ปีด้วย

ค�ำตอบสดุท้ำยจงึออกมำด้วยตรรกะคณติศำสตร์
ระดบัประถม ในชัน้กำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยโดยวฒุสิภำ
ว่ำ หำกต้องกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนค�ำน�ำหน้ำ
นำมเมื่อเด็กอำยุ 15 ปี และกำรแก้ไขให้บัตรประชำชน
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มีอำยุบัตรยำวนำนขึ้นจำก 6 ปี เป็น 8 ปี (มำตรำ 6 
ทวิ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
25544) ดังนั้น บัตรประชำชนเด็ก จึงเริ่มต้นเมื่อเด็ก
มีอำยุ 7 ปี (มำตรำ 5 พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชำชน 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)5

และนี่เองคือที่มาของ บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ

นานาทัศนะต่อบัตรประชาชนเด็ก

จำกกำรสัมภำษณ์และรวบรวมข้อมูลของทีมงำน
สุขภำพคนไทยต่อควำมเห็นเรื่องบัตรประชำชนเด็ก  
พบว่ำมีมุมมองทั้งทำงบวกและทำงลบที่น่ำสนใจจำก
แวดวงคนท�ำงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้

แง่บวก

เจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยทะเบยีน กรมกำรปกครอง กระทรวง
มหำดไทย มองว่ำเป็นประโยชน์ ในกำรยืนยันตัวบุคคล 
ให้เด็กสำมำรถใช้บัตรฯ แสดงตัวได้ง่ำยขึ้น ป้องกันกำร
สวมสทิธขิองต่ำงด้ำว รวมทัง้เพือ่ให้เดก็ใช้บตัรประชำชน
ในกำรเข้ำถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ จำกบริกำรสำธำรณะ
ของรัฐ ดังที่นำยนิรันดร์ กัลยำณมิตร รองอธิบดีกรม
กำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ให้ควำมเห็นว่ำ6

“ข้อดีของกำรมีบัตรตั้งแต่อำยุ 7 ปี คือ สะดวก
ต่อเดก็ในกำรแสดงตวัตน ไม่ต้องพกพำทะเบยีนบ้ำนหรอื
สูติบัตร ท�ำให้สำมำรถใช้สิทธิเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐ 
ได้ง่ำยขึน้ รวมทัง้บรรเทำปัญหำกำรสวมสทิธจิำกต่ำงด้ำว 
ผู้ปกครองไม่ต้องพกเอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ให้ยุ่งยำก 
ส�ำหรบัข้อเสยีนัน้ คอื เดก็วยันีท้�ำของหำยบ่อย อำจเป็น 
กำรล�ำบำกต่อผู้ปกครอง”

ขณะที่เด็กๆ ที่เข้ำเกณฑ์ทั่วประเทศต่ำงตื่นเต้น
กับกำรท�ำบัตรประชำชนไม่น้อย ดังควำมเห็นจำกเด็ก 
ในกรุง ด.ช.เอกสิทธิ์ สงศรีอินทร์ อำยุ 7 ปี นักเรียน 
ชั้น ป.2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยำ7 ว่ำ “ตอนนี้มีแต่
บัตรนักเรียน ก็อยำกมีบัตรประชำชนบ้ำงจะได้เหมือน
ผู้ ใหญ่ ถ้ำมจีรงิๆ กต้็องฝำกแม่ไว้ เพรำะกลวัจะท�ำบตัร
หำย” แม่ด.ช.เอกสิทธิ์เองก็เห็นข้อดีหลำยประกำรคือ 
“สะดวกเวลำแสดงสทิธริบับรกิำรต่ำงๆ ของเดก็ ไม่ต้อง
ถือสูติบัตรมำให้ยุ่งยำก เวลำพำน้องขึ้นเครื่องบินก็ใช้
บัตรนี้แสดงตัว หรือกรณีเด็กพลัดหลง ถ้ำมีบัตรติดตัว

อยูจ่ะช่วยให้ส่งคนืพ่อแม่ได้เรว็ขึน้ เพรำะมชีือ่-นำมสกลุ 
ที่อยู่...”

เดก็ชนกลุม่น้อยบนพืน้ทีส่งูกเ็ข้ำร่วมท�ำบตัรอย่ำง
คึกคักเช่นกัน ดังรำยงำนข่ำวที่ว่ำ8 “ในพื้นที่ต�ำบล 
ป่ำกลำง อ�ำเภอปัว บรรยำกำศกำรเปิดท�ำบัตร 
ประจ�ำตัวประชำชนเด็กเป็นไปอย่ำงคึกคัก มีนักเรียน 
ชนเผ่ำต่ำงๆ ทั้ง ม้ง เมี่ยน และลัวะ ต่ำงทยอยเข้ำมำ
ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชำชนกันอย่ำงหนำตำ โดยเด็กๆ 
แตล่ะชนเผ่ำต่ำงแต่งชดุประจ�ำเผ่ำเพือ่ใช้ ในกำรถ่ำยรูป
ติดบัตรอีกด้วย”

รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กำญจนะจิตรำ สำยสุนทร 
อำจำรย์ประจ�ำคณะนติศิำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญเรื่องสถำนะบุคคล ให้ควำมเห็น
ว่ำ บัตรประชำชนนั้น ถือเป็นกำรแสดงสิทธิของมนุษย์ 
เพรำะอยู่ในทะเบียนรำษฎร ท�ำให้ข้อมูลของประชำกร
ชัดเจนมำกขึ้น ยิ่งในยุคที่รัฐมีสวัสดิกำรมำกขึ้น กำรที่
เด็กจะไปแสดงสิทธิว ่ำเป็นคนสัญชำติ ไทยหรือไป 
โรงพยำบำลก็ง่ำยขึ้น สิ่งที่ดีตำมมำอีกด้ำนคือ ป้องกัน
เรือ่งทจุรติทีอ่ำจเกดิขึน้ในพืน้ทีย่ำกจน เช่น กำรสวมสทิธิ 
เด็กที่เกิดในต่ำงจังหวัด หรือเอำตัวตนของคนสัญชำติ
ไทยไปขำยจะท�ำได้ยำกขึ้น9

แง่ลบ

ทศันะของนกัพฒันำจำกองค์กรด้ำนเดก็ ต่ำงออก
มำให้ควำมเห็นคัดค้ำนกันระงม ดังควำมเห็นของนำย
มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) เลขำธิกำรมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ทีว่่ำ “ถอืเป็นกำรใช้อ�ำนำจโดยไม่ตรวจสอบรำยละเอยีด
ให้รอบคอบ เพรำะอำจท�ำให้เกิดผลกระทบกับเด็ก 
หลำยๆ กลุม่ เช่น กลุม่เดก็พกิำร เดก็ก�ำพร้ำ เดก็เร่ร่อน 
ที่ตำมหลักแล้วรัฐจะต้องคอยดูแลสงเครำะห์เด็กกลุ่มนี้
ด้วย และกฎหมำยในอดีตได้ผ่ำนกระบวนกำรคิดที่ดีอยู่
แล้วว่ำ ให้เด็กอำยุ 15 ปีขึ้นไปค่อยมีบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน เพรำะเดก็วยันีเ้ริม่มคีวำมคดิเป็นผู้ ใหญ่แล้ว”10

ท�ำนองเดียวกัน ครูหยุย วัลลภ ตังคณำนุรักษ์ 
เลขำธิกำรมูลนิธิสร้ำงสรรค์เด็ก แจงถึงควำมไม่จ�ำเป็น
อย่ำงยิ่งที่ต้องท�ำ เนื่องจำก “…เมื่อเด็กอำยุน้อยตำย 
ก็จะมีกำรสวมรอยของพวกมิจฉำชีพในกำรไปสวมชื่อ 
ขณะเดียวกัน งบประมำณที่เอำไปใช้ท�ำบัตรจะคุ้มค่ำ
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หรือไม่ ท�ำแล้วได้ประโยชน์อะไร เพรำะรูปแบบเดิม 
ก็ใช้ ได้ดีอยู่แล้ว เมื่อท�ำแล้วใครจะไปพกให้เด็ก ก็ต้อง
เป็นหน้ำที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ดี ท�ำแล้วเป็นระบบ
ออนไลน์หรือเปล่ำ เอกสำรที่เรำมีอยู่ก็ออนไลน์อยู่แล้ว 
หำกอ้ำงเพื่อกำรรักษำพยำบำล ก็มีเลข 13 หลักอยู่ใน
ใบเกิด มันไม่ได้มีประโยชน์มำกกว่ำเดิม แต่จะเปลือง
ทรัพยำกรมำกกว่ำ ท�ำแล้วคุ้มก็ดี แต่มองว่ำตอนนี้  
ถึงท�ำไปก็ไม่คุ้ม”11 

ส่วนนักวิชำกำร รศ.ดร.โกวิทย ์ พวงงำม  
คณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
มมีมุมองที่ ไม่ต่ำงจำกนกัพฒันำว่ำ “ไม่ใช่สิง่จ�ำเป็นส�ำหรบั
เด็กวัย 7 ขวบเลย เนื่องจำกเมื่อท�ำแล้ว ผู้ดูแลบัตรและ
ท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ก็คือผู้ปกครองอยู่ดี เด็กไม่สำมำรถ 
ท�ำธรุกรรมใดๆ หรอืแม้แต่รบัผดิชอบดแูลบตัรด้วยตนเอง
ได้ด้วยวัยเพียง 7 ขวบ...ผมว่ำกฎหมำยของเดิมดี 
อยูแ่ล้ว...ไม่แน่ใจว่ำมนัเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์อืน่หรอื
เปล่ำ เช่น กำรประมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็ก 7-14 
ขวบนี่มันมีเกือบ 10 ล้ำนคน แล้วผลประโยชน์อำจจะ 
มีเป็นร้อยๆ ล้ำนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้”12

ท้ำยสุดเป็นประเด็นเรื่องควำมกลัวกำรสวมบัตร 
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชำยแดนอย่ำงระนองหวั่นว่ำจะมี
กำรน�ำเด็กต่ำงด้ำวยัดไส้สวมบัตรประชำชน ซ�้ำรอย 
ที่น�ำโรฮิงญำเข้ำสวมบัตรไทยพลัดถิ่น13

โจทย์ที่ ‘บัตรประชาชนเด็ก’  

ยังไม่ได้ตอบ

นอกจำกเสียงวิจำรณ์หรือค�ำถำมต่อ ‘บัตร
ประชำชนเด็ก 7 ขวบ’ แล้วยังพบว่ำ มีข้อสังเกตต่อกำร
มีบัตรประจ�ำตัวประชำชนเช่นกันว่ำ มีควำมอ่อนไหวสูง
ต่อประเด็นเสรีภำพส่วนบุคคล นั่นคือข้อมูลที่ถูกบันทึก
ในบัตรนั้นอำจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดได้ง่ำย

หำกทบทวนกันอีกครั้งถึงที่มำของบัตรประชำชน
เดก็จะเหน็ว่ำ เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของนโยบำยบตัรประจ�ำ
ตวัประชำชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ทีร่ฐับำล
สมยัทกัษณิต้องกำรไปถงึ นัน่กค็อื กำรเป็นบตัรใบเดยีว
ทีบ่คุคลแต่ละคนสำมำรถใช้เพือ่แสดงตนในทำงกฎหมำย
และใช้เพื่อรับบริกำรจำกรัฐ โดยไม่ต้องพกบัตรอื่นอีก 
(ได้แก่ บัตรประชำชน, บัตรทอง 30 บำทฯ, ใบขับขี่, 

บัตรประกันสังคม, บัตรอื่นๆ ) และรัฐสำมำรถลดภำระ
ทำงงบประมำณไม่ต ้องใช้จ ่ำยเพื่อกำรจัดท�ำบัตร 
หลำยประเภท

ทัง้นี ้ช่องว่ำงทีม่อียูเ่ดมิกค็อื ระหว่ำงเดก็แรกเกดิ
จนถึงอำยุ 15 ปี โดยเด็กแรกเกิดจะมีเพียงใบรับรอง 
กำรเกดิจำกสถำนพยำบำล (ท.ร.1/1) เพือ่ให้พ่อแม่หรอื
ผู้ปกครองน�ำไปแจ้งเกิดกับหน่วยงำนทะเบียนรำษฎร 
เพือ่รบัสตูบิตัร ดงันัน้ช่วงเวลำระหว่ำงเดก็แรกเกดิจนถงึ
อำยุ 15 ปี เอกสำรที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องพกพำ
แทนเด็กเพื่อแสดงตน (เด็ก) และเข้ำรับบริกำรของรัฐ 
กค็อืสตูบิตัร และ/หรอืทะเบยีนบ้ำน (หลำยกรณมีเีพยีง
ใบรับรองกำรเกิด) 

อย่ำงไรก็ดี มีข้อสังเกตต่อเอกสำรทั้งสูติบัตร 
ทะเบียนบ้ำน รวมถึงใบรับรองกำรเกิดของเด็กด้วย 
เช่นกัน กล่ำวคือ เอกสำรดังกล่ำวไม่มีรูปถ่ำยที่ยืนยัน 
ตัวเด็ก ท�ำให้น�ำไปสู ่กำรสวมตัวเด็กได้ง ่ำย หรือ 
กำรพสิจูน์ตวัเดก็ท�ำได้ยำก บ่อยครัง้ต้องใช้พยำนบคุคล
มำยนืยนัว่ำเดก็เป็นลกูของพ่อแม่คนนัน้จรงิๆ นอกจำกนี้
ยงัพบว่ำมเีดก็จ�ำนวนไม่น้อยที่ ไม่มสีตูบิตัร เพรำะพ่อแม่
หรือผู้ปกครองไม่ได้ไปแจ้งเกิด

ข้อเสนอให้เด็กมีบัตรประจ�ำตัวตั้งแต่แรกเกิด  
โดยเสนอว่ำพ่อแม่สำมำรถอุ ้มลูกถ่ำยรูปติดบัตรได้  
จงึเป็นทำงเลอืกเพือ่ลดโอกำสให้กบักำรเข้ำสูก่ระบวนกำร
พิสูจน์ตัวเด็ก

กล่ำวได้ว่ำ ‘บตัรประชำชนเดก็ 7 ขวบ’ นี ้นอกจำก
จะก่อให้เกิดกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์กว้ำงขวำงในสังคม 
และมคี�ำถำมถงึควำมเหมำะสม ผลดผีลเสยีต่ำงๆ นำนำ
แล้ว ในทีส่ดุ การใช้เกณฑ์อายทุ�าบตัรประชาชนครัง้แรก
ไว้ที ่7 ปี ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การลดภาระทางงบประมาณ
ในการจดัท�าบตัร ทีต้่องใช้เพือ่แสดงตนและเข้าถงึบรกิาร
หรือสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานแต่อย่างใด 

ทั้งยังไม่ได้ตอบโจทย์ช่องว่างของการมีหลักฐาน
แสดงตนทีช่ดัเจนของเดก็ตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 7 ปี กลาย
เป็นเพียงความตื่นเต้นชั่ววูบให้กับบรรดาเด็กน้อยกลุ่ม
หนึ่งทั่วประเทศเท่านั้น
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ผลักดันนโยบาย 

เมดิคัลฮับ ภาคสอง

ในช ่วง 10 ป ีที่ผ ่ำนมำนี้  
กำรส่งเสริมให้ ไทยเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพนำนำชำติ หรือ Medical 
Hub ดึงดูดชำวต่ำงชำติเข้ำมำใช้
บริกำรด้ำนสุขภำพในประเทศไทย 
เป็นเป้ำหมำยที่ทุกรัฐบำลต้องกำร
ผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ได้ 

นับแต ่แผนพัฒนำให ้ ไทย 
เป็นศูนย์กลำงสุขภำพของเอเชีย  
ฉบับที่ 1 ตำมแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2547-2551) ประสบควำม
ส�ำเร็จ สำมำรถสร้ำงรำยได้เข้ำ
ประเทศถึง 227,616.43 ล้ำนบำท 
กระทรวงสำธำรณสุขจึงมีนโยบำย
เดนิหน้ำจดัท�ำ ร่ำงแผนยทุธศำสตร์
เมดคิลัฮบั ฉบบัที ่2 ตัง้แต่ปี 2553-
2557 ยกระดับพัฒนำให้ ไทยเป็น
ศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติหรือ

จ
ากนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ที่ถูกมองว่ามี 

ผลลบต่อระบบสุขภาพโดยรวมมาก เพราะดึงดูดทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาล 

ของประเทศไปให้ชาวต่างชาติ ปี 2554 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

จับมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับทิศการส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพของไทย

BOI กับนโยบำยส่งเสริม 

กำรลงทุนเพื่อสร้ำง 

ควำมเข้มแข็งต่อระบบสุขภำพ

http://www.stockfreeimages.com/
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ระดับโลก จำกแผนเดิมที่ก�ำหนดเพียงเป็นศูนย์กลำง
สุขภำพของเอเชีย

แผนยุทธศำสตร์เมดิคัลฮับ ฉบับที่ 2 นี้ ตั้งเป้ำ
ว่ำจะน�ำรำยได้เขำ้ประเทศ 402,906 ลำ้นบำทในช่วง  
5 ปี ตัวสร้ำงรำยได้หลักคือ บริกำรรักษำพยำบำล 
281,945 ล้ำนบำท รองลงมำคอื บรกิำรส่งเสรมิสขุภำพ 
สปำ 78,225 ล้ำนบำท ผลิตภัณฑ์สุขภำพและสมุนไพร
ไทย 78,471 ล้ำนบำท และบริกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 2,822 ล้ำนบำท1

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (สบส.) เป็น 
ผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบำย Medical Hub โดยเน้น
ยทุธศำสตร์ 4 ด้ำน คอื 1) กำรบรกิำรด้ำนรกัษำพยำบำล
ให้เป็นศูนย์บริกำรเฉพำะทำง (Excellent Center)  
อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ 2) ส่งเสริมธุรกิจ 
บริกำรสุขภำพประเภทสปำและกำรนวดเพื่อสุขภำพ  
3) กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกเพื่อ 
ส่งเสรมิเอกลกัษณ์และภมูปัิญญำไทย และ 4) สนบัสนนุ
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรไทย2

ขณะเดียวกัน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) ก็ขำนรับนโยบำยของกระทรวง
สำธำรณสุขที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical 
Hub โดยจ้ำงสถำบนัวจิยัเศรษฐกจิและกำรคลงั3 (สวค.) 
ในเดือนสิงหำคม 2553 ศึกษำกำรลงทุนในกิจกำร 
ด้ำนสุขภำพทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทำงก�ำหนดนโยบำย
ส่งเสรมิกำรลงทนุ และคำดว่ำจะสำมำรถก�ำหนดขอบข่ำย
กจิกำรและเงือ่นไขกำรให้สทิธปิระโยชน์แก่กจิกำรประเภท
นี้ ได้ภำยในปี 25534

ต ่อมำเมื่ อวันที่  24 พฤศจิกำยน 2553  
นำงอรรชกำ สบีญุเรอืง เลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสรมิกำรลงทนุ เปิดเผยว่ำ BOI จะปรบัปรงุนโยบำย
ส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรมสขุภำพ เพือ่ให้เป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์ส่งเสริมอุตสำหกรรมเพื่อสุขภำพของ
ประเทศอย่ำงแท้จรงิและเป็นรปูธรรม มำตรกำรดงักล่ำว 
ประกอบด้วยกำรขยำยขอบข่ำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ประเภท “กิจกำรโรงพยำบำล” ให้ครอบคลุมกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำลมำกขึ้น โดยกำรปรับชื่อ
เป็น “กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล” และ 

เพิ่มเติมประเภทกิจกำรโรงพยำบำล จำกเดิมที่ก�ำหนด
ว่ำต้องเป็นโรงพยำบำลทีม่เีตยีงรองรบัผูป่้วยไม่น้อยกว่ำ 
50 เตียง เป็นมีเตียงรองรับผู้ป่วยค้ำงคืนไม่ต�่ำกว่ำ  
30 เตยีง ซึง่เป็นไปตำมเงือ่นไขเกณฑ์ขัน้ต�ำ่ของกระทรวง
สำธำรณสุข

นอกจำกนี้ ยังมีกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร
เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ูศนูย์กำรแพทย์เฉพำะทำง ศนูย์บรกิำร
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ และส่งเสริมกำรลงทุน 
โลจิสติกส์เพื่อกำรรักษำพยำบำล โดยได้สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ 5-8 ปี ตำมเขตที่ตั้ง 
มีวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และยกเว้น 
อำกรขำเข้ำเครื่องจักรตลอดอำยุโครงกำร

น่ำสนใจว่ำ BOI ยังก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริม 
กำรลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพของกิจกำร 
โรงพยำบำลเดิม เพื่อยกระดับมำตรฐำนเทคโนโลยีทำง 
กำรแพทย์ ด้วยกำรน�ำเข้ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
กำรแพทย์ที่ทันสมัยมำใช้ ในโรงพยำบำล มำตรกำรนี้
บังคับใช้กบัโรงพยำบำลที่ด�ำเนนิกำรอยู่แล้ว ไม่วำ่จะได้
รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตำม5

กระแสต้านเมดิคัลฮับและนโยบาย BOI

ทว่ำ เสียงสะท้อนดังระงมจำกหลำยฝ่ำยแสดง
ควำมไม่เห็นด้วยกับนโยบำย Medical Hub วิพำกษ์
วิจำรณ์ทัศนะที่เน้นเม็ดเงินจำกกำรลงทุนของ BOI  
ที่เข้ำมำท�ำให้บริกำรสุขภำพกลำยเป็น ‘อุตสำหกรรม’  
โดยเฉพำะปัญหำสมองไหล ที่เชื่อว่ำแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ
ในโรงพยำบำลรัฐจะถูกดึงตัวไปสู่ โรงพยำบำลเอกชน 
เพิม่ขึน้ ปัญหำกำรขำดแคลนแพทย์ในภำพรวมจะยิง่ทวี 
ควำมรุนแรงสูงขึ้น และผู้ที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรดึง
ทรพัยำกรไปมำกทีส่ดุกค็อื ผูม้รีำยได้น้อย และคนชนบท
ที่เข้ำไม่ถึงบริกำรสุขภำพ 

ศำสตรำจำรย์อัมมำร สยำมวำลำ นักวิชำกำร
เกยีรตคิณุ สถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย (TDRI)  
ให้ควำมเห็นว่ำ นโยบาย Medical Hub เป็นนโยบาย 
ที่เลวที่สุดเท่าที่รัฐบาลคิดออกมา เพรำะเป็นกำรดึงดูด
ทรัพยำกรด้ำนสุขภำพของประเทศไปบริกำรต่ำงชำติ  
ทั้งที่ปัจจุบันคนไทยรวมถึงคนชำยขอบก�ำลังขำดแคลน
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กำรรักษำพยำบำลอย่ำงแรง คนไข้ต่ำงชำติที่เข้ำมำใช้
บริกำรยังท�ำให้ค่ำตัวของหมอเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลำ 
กระทรวงสำธำรณสุขเองจะพบว่ำเงินค่ำตอบแทนที่ 
เพิม่ให้หมอไปนัน้ไม่เพยีงพอ ต้องไล่ตำมเพิม่ค่ำตอบแทน 
ไปเรื่อยๆ ในที่สุดระบบจะเสียหำย

“วันนี้ผมอยำกถำมว่ำ ขณะนี้คนไข้ ไทยได้เวลำ 
ของหมอในโรงพยำบำลรฐัแค่ไหน คณุไปรอกีช่ัว่โมง และ
ได้เจอหมอกี่นำที แม้ว่ำรัฐบำลจะสนับสนุนงบประมำณ
เพือ่ผลติหมอให้เพยีงพอ ผมยงัมองว่ำนโยบำยนีก้ย็งัเลว
อยู่ดี เพรำะคนไทยต้องไม่เพียงรักษำกับหมอจบใหม่
เท่ำนั้น แต่เรำต้องกำรหมอผู้เชี่ยวชำญที่ถูกดึงออกจำก
ระบบด้วย” ศำสตรำจำรย์อัมมำรกล่ำว6

ด้ำน นำงสำวกรรณิกำร์ กิจติเวชกุล กรรมกำร
มลูนธิเิพือ่ผูบ้ริโภค ได้ให้ข้อมลูในงำนเสวนำ “เมดคิลัฮบั 
ควำมเหลื่อมล�้ำในกำรรักษำพยำบำล” เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกำยน 2553 ระบุว่ำในปี 2552 มีคนไข้ต่ำงชำติ
เข้ำรับกำรรักษำ 1.5 ล้ำนคน แต่ ไม่พบหลักฐำนว่ำ 
กำรกระจำยรำยได้ไปถงึไหน ทีผ่่ำนมำพบแต่ปัญหำเรือ่ง
กำรดึงแพทย์ผู้เชี่ยวชำญจำกโรงเรียนแพทย์ โดยปี 
2545-2547 มีอำจำรย์แพทย์ลำออก 350 รำย และใน
ช่วงปี 2548-2552 มอีำจำรย์แพทย์จำกโรงเรยีนแพทย์ 
5 แห่งลำออกรวมกันถึง 181 รำย ส่วนใหญ่ไปอยู่กับ
ภำคเอกชน เฉลีย่มกีำรดงึแพทย์ในโรงเรยีนแพทย์แต่ละ
แห่งสูงถึง 40 คน ก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำเพิ่มจำก  
3 ระบบ คือ ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิกำรข้ำรำชกำร7

นำยแพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ เลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ(คสช.) กล่ำวว่ำ นโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพของ BOI  
ขดักบัข้อ 51 ของธรรมนญูว่ำด้วยระบบสขุภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 ที่ออกตำม พ.ร.บ. สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 
2550 ซึ่งก�ำหนดว่ำรัฐไม่พึงสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ 

“กำรที่ธรรมนูญฯ เขียนไว้ ในข้อ 51 เพรำะเห็น
ว่ำกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเป็นเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม ไม่ควรปล่อยเป็นกำรบริกำร

แสวงหำก�ำไร ยิ่งถ้ำเป็นกำรเปิดบริกำรโดยหวังบริกำร
คนต่ำงชำติ แสดงว่ำต้องใช้ทรัพยำกรที่มี ในประเทศ 
ไปบรกิำรชำวต่ำงชำตด้ิวย กจ็ะกระทบคนไทยส่วนใหญ่
ในชนบท” นำยแพทย์อ�ำพลกล่ำว8

ต่อมำในวันที่ 24 ธันวำคม 2553 มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรสขุภำพแห่งชำต ิ(คสช.) ทีท่�ำเนยีบรฐับำล 
โดยนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น
เป็นประธำน หลังจำกที่ประชุมอภิปรำยเรื่องนโยบำย 
ส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมสุขภำพของ BOI  
อย่ำงกว้ำงขวำง นำยกรัฐมนตรีในฐำนะคณะกรรมกำร 
BOI มีมติให้ BOI ทบทวนกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมสุขภำพใหม่ เนื่องจำกเนื้อหำไม่สอดคล้อง
กับธรรมนูญสุขภำพ

“ผมคิดว่ำ BOI คงไม่ทรำบข้อควำมที่ก�ำหนดอยู่
ในธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ และขณะนี้ 
มตดิงักล่ำวยงัไม่ได้ประกำศออกไป จงึสัง่ให้ระงบัไว้ก่อน”  
นำยอภิสิทธิ์กล่ำว

ขณะที่ นำยแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมกำร
สขุภำพแห่งชำต ิกล่ำวว่ำ บรกิำรสำธำรณสขุไม่ใช่สนิค้ำ
ทั่วไปที่ภำคธุรกิจสำมำรถแสวงหำก�ำไรสูงสุด เพรำะ
ระบบสขุภำพเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของประชำชน ต้องเป็น
ระบบที่ส่งเสริมคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์  
เป็นส่วนหนึ่งของระบบควำมมั่นคงของประเทศ กำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพจ�ำเป็นต้อง
ศึกษำผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบที่อำจเกิดขึ้น 
ต่อระบบบริกำรสำธำรณสุขของประชำชนไทยก่อน  
โดยเฉพำะในสภำวกำรณ์ทีย่งัมคีวำมไม่เป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขของประชำชน มีทรัพยำกร 
และบุคลำกรจ�ำกัด อีกทั้ง 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้ภำคเอกชน 
มีศักยภำพสูงในกำรพัฒนำธุรกิจสุขภำพด้วยตนเอง  
จึงไม่มีควำมจ�ำเป็นที่รัฐต้องให้กำรสนับสนุนอีก9

BOI ปรับนโยบาย ส่งเสริมการลงทุน

โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

ภำยหลงัทีน่ำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ สัง่ทบทวนมติ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เกี่ยวกับนโยบำย 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพ ต่อมำวันที่  
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31 มกรำคม 2554 นำยแพทย์ 
สมชัย ภิญโญพรพำนิชย์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ (สบส.)  
ในฐำนะหน่วยงำนผลักดันนโยบำย 
Medical Hub เปิดเผยว่ำ สบส. 
จะมีกำรประชำพิจำรณ์ร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ 
พ.ศ. 2553-2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะ 
พูดถึงรำยละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่อง
กำรพฒันำระบบบรกิำรทำงกำรแพทย์  
สปำ นวดแผนไทย และสมนุไพรไทย 
โดยเรื่องที่ ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุด
คือ กำรพัฒนำระบบบริกำรทำง 
กำรแพทย์ โดยจะเชิญหน่วยงำน 
ที่ เ กี่ ยวข ้ องมำหำรื อสนับสนุน 
กำรแพทย์ของภำคเอกชน จะมี 
กำรพจิำรณำอย่ำงรอบด้ำนว่ำจะเกดิ
ปัญหำสมองไหลหรอืผลกระทบอืน่ๆ 
มำกน้อยเพียงใด

ต่อมำในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 
2554 มีกำรจัดเวทีเสวนำหัวข้อ  
“บี โอไอ จับมือ สช. ปรับทิศอุตสำหกรรมสุขภำพ”  
ที่อำคำรสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข ผู้ร่วม
เสวนำประกอบด้วย นำยแพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ พร้อมด้วย 
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน และนำยยุทธศักดิ์ 
คณำสวสัดิ ์ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัยทุธศำสตร์และนโยบำย
กำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

กำรเสวนำครั้งนี้สรุปว่ำ จะตั้งคณะท�ำงำน 
เชิงวิชำกำร ประกอบด้วยตัวแทนจำก สช. และ BOI  
ร่วมกันหำรือเพื่อหำทำงออกว่ำควรจะเดินหน้ำหรือ 
ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมสุขภำพในลักษณะใด

ต่อมำวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554 คณะท�ำงำนร่วม 

สช. และ BOI ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหำรือถึงทิศทำง 
กำรส่งเสรมิอตุสำหกรรมสขุภำพให้สอดคล้องกบัธรรมนญู 
ว่ำด้วยระบบสุขภำพ พ.ศ. 2552 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เข้ำร่วม จำกทำง BOI คือ นำงอรรชกำ สีบุญเรือง 
เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
นำงหิรัญญำ สุจินัย ที่ปรึกษำกำรลงทุน และนำย 
ยุทธศักดิ์ คณำสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์
และนโยบำยกำรลงทุน 

ผลกำรประชุมมีข ้อสรุป ให ้นักวิชำกำรจำก 
ทั้งสองฝ่ำยร่วมกันยกร่ำงหลักกำรและกรอบแนวทำง 
กำรพจิำรณำกจิกำรทีจ่ะส่งเสรมิกำรลงทนุอตุสำหกรรม
สุขภำพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพ 
แห่งชำต ิพ.ศ. 2552 ก่อนจะเปิดเวทรีบัฟังควำมเหน็จำก
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

หลังผ่ำนกำรท�ำงำนกว่ำ 4 เดือน คณะท�ำงำน 

http://www.stockfreeimages.com/
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8110 สถานการณ์เด่นทางสขุภาพ

ร่วมฯ กจ็ดัท�ำหลกักำรส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรม
ด้ำนสุขภำพ มีสำระส�ำคัญ 4 ประกำร คือ10

(1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถำนะทำงสุขภำพ
โดยรวมของคนในประเทศเป็นส�ำคญั โดยต้องเป็นหมวด
บริกำรหรือผลิตภัณฑ์สุขภำพในชุดสิทธิประโยชน์ของ
ระบบหลกัประกนัสขุภำพ/ประกนัสงัคม หรอืรฐัสนบัสนนุ/
ลงทุนไม่เพียงพอ

(2) เป็นไปเพือ่เสรมิสร้ำงศกัยภำพหรอืประสทิธภิำพ  
และเพิ่มควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล�้ำ

(3) ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมำย แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธรรมนูญสุขภำพ

(4) มรีะบบตดิตำม ประเมนิสถำนกำรณ์ ผลกระทบ 
ของนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน

โดยก�ำหนดกรอบบรกิำรและผลติภณัฑ์สขุภำพที่
ควรได้รับกำรส่งเสริมลงทุนไว้ 4 ประเภท คือ กำรส่ง
เสริมกำรลงทุนสถำนพยำบำลเอกชนระดับปฐมภูมิ  
กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมยำ กำรส่งเสริม
กำรลงทุนและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย 
และกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรบ้ำนพักและ 
ศูนย์สวัสดิกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ

“ร่ำงกรอบกำรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรม
สขุภำพที่ ได้จดัท�ำขึน้ครัง้นี ้แตกต่ำงจำกมตกิำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนก ่อนหน ้ำที่ เน ้นกำรสนับสนุนนโยบำย 
เมดิคัลฮับ รักษำคนไข้ต่ำงชำติ แต่เป็นกำรเน้นสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้กับระบบสุขภำพของไทยมำกขึ้น” นำย
แพทย์อ�ำพล จินดำวัฒนะ ให้ควำมเห็น

ส�ำหรบักรอบกำรส่งเสรมิกำรลงทนุสถำนพยำบำล
เอกชน เน้นส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อพัฒนำศักยภำพและ
เพิ่มจ�ำนวนสถำนพยำบำลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้ำงคืน 
และสถำนพยำบำลทีม่เีตยีงรบัผูป่้วยค้ำงคนืขนำดไม่เกนิ 
30 เตยีง เพือ่ให้บรกิำรผูป่้วยในระบบหลกัประกนัสขุภำพ
ถ้วนหน้ำและระบบประกันสังคม โดยเฉพำะในเขต 
ที่มีสถำนพยำบำลเหล่ำนี้ ไม่เพียงพอ ผู ้ขอรับกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนต้องอยู่ ในระบบหลักประกันสุขภำพ
ถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคมภำยใน 3 ปี นับจำกวันที่

ขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และต้องอยู ่ ในระบบ 
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ ระบบประกันสังคมตลอด
ระยะเวลำที่ ได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล

กำรส่งเสริมนี้ต้องกำรดึงเอกชนเข้ำมำลงทุน 
สถำนพยำบำลระดับปฐมภูมิ ที่เป็นบริกำรหลักในระบบ
สำธำรณสุขที่ส�ำคัญมำกส�ำหรับประชำชน ซึ่งแต่ละปี 
มีผู ้ ใช้บริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิ ทั้งสถำนีอนำมัย  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล และโรงพยำบำล
ชุมชนถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด

ส่วนกรอบกำรส่งเสรมิกำรลงทนุในอตุสำหกรรม
ยำ เน้นกำรเพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรในกำรวิจัยและ
พฒันำอตุสำหกรรมยำภำยในประเทศให้พึง่พำตนเองได้ 

กำรส่งเสรมิกำรลงทนุและพฒันำเครือ่งมอืแพทย์
ในประเทศไทย เน้นเพิ่มศักยภำพในกำรผลิตเครื่องมือ
แพทย์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไทย ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ
ของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทดสอบประสิทธิภำพ 
หรือเครื่องมือเทียบมำตรวัดของเครื่องมือแพทย์  
และกำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ของ
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 

ขณะที่กำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรบ้ำนพัก 
และศนูย์สวสัดกิำรส�ำหรบัผูส้งูอำย ุเพือ่สร้ำงทำงเลอืก 
ส่งผลให้ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น11

ขั้นตอนต่อจำกนี้ BOI เตรียมน�ำร่ำงกรอบ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมสุขภำพที่ปรับปรุง
ใหม่เข้ำสูก่ระบวนกำรประชำพจิำรณ์ โดยเชญิผูเ้กีย่วข้อง
ทุกฝ่ำยมำให้ควำมเห็น ทั้งโรงพยำบำลเอกชน ภำค
ประชำชน หรือผู้ ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

สิ่งที่ส�ำคัญคือ ยังต้องรอดูทิศทำงนโยบำยจำก
รัฐบำลชุดใหม่ของนำยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
ซึ่งเข้ำมำบริหำรประเทศแทนรัฐบำลชุดก่อน ว่ำจะยัง 
คงเดินหน้ำนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนสำธำรณสุข 
เพือ่เน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ต่อระบบสขุภำพโดยรวม
ของประเทศหรือไม่ อย่ำงไร 
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4 ผลงานดีๆ
แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญ

ทองอาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวด

สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

แพทย์แผนไทยสร้ำงผลงำนเป็นที่ประจักษ์ต่อ
สำยตำโลก จำกกำรคว้ำรำงวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์
นำนำชำติ เมืองเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงำน 
International Exhibition Invention of GENEVA โดย
ได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทอำหำรเสริมสกัด “เลซิติน” 
จำกไข่แดงผสมสำรสกดัจำกผลมะตมู รำงวลันีเ้ป็นผลงำน
ของสองแพทย์แผนไทย คือ แพทย์แผนไทยบุณยพร ยี่มี 
และแพทย์แผนไทยหญงิวรวีรรณ รตัรสำร เป็นกำรต่อยอด
องค์ควำมรู้เดิม คือกำรสกัดเอำเลซิติน โคลีน และโอเมก้ำ 
3 จำกไข่แดง ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเป็นพษิจำกส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.) แล้วน�ำไปผสมกบัสำรสกดั
จำกมะตูมที่มีฤทธิ์ทำงเภสัชกรรม สกัดเป็นผลิตภัณฑ์ 
อำหำรเสรมิ ทัง้สองส่วนนีเ้สรมิฤทธิก์ำรท�ำงำนซึง่กนัและกนั 
โดยกระบวนกำรสกดัทัง้หมดไม่ใช้สำรเคม ีแต่ใช้สมนุไพรไทย
ที่มีคุณประโยชน์ต่อกำรบ�ำบัดและรักษำโรค กระบวนกำรดัง
กล่ำวเป็นกำรน�ำเอำนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และแพทย์ตะวันตก มำประยุกต์เข้ำกับภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย ถอืเป็นกำรพฒันำองค์ควำมรู้ ให้ทดัเทยีมต่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ กำรสกัด “เลซิติน” จำกไข่แดงครั้งนี้สำมำรถ 
ช่วยทดแทนกำรน�ำเข้ำได้ปีละ 100 ล้ำนบำท

จุดเด่นของผลงำนกำรน�ำสมุนไพรไทยมำใช้จนท�ำให้ ได้
รบัรำงวลัครัง้นี ้คอื สำรสกดัจำกผลมะตมูนัน้ช่วยฟ้ืนฟกูำรสร้ำง
อินซูลินในกำรต้ำนไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยท�ำให้หลอดเลือด
หัวใจแข็งแรง ควำมดันโลหิตเป็นปกติ และท�ำงำนเสริมกันกับ
สำรอำหำรจำกไข่แดง ผลงำนดังกล่ำวท�ำให้ร่ำงกำยสำมำรถ
ซ่อมแซมตวัเองในระดบัยนีหรอืดเีอน็เอ ซึง่ปัจจบุนัได้ ใช้กบัผูป่้วย
กลุม่โรคเรือ้รงัต่ำงๆ ของคลนิกิแพทย์แผนไทยจงัหวดัระยอง ทัง้นี้ 
แพทย์แผนไทยทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนำอำหำรเสริมดังกล่ำว 
เป็นเวลำ 5 ปี ในกำรปรบัปรงุสตูร แต่ไม่ได้ทดลองในสตัว์หรอืคน 

เลขำธิกำร วช. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภำพ ได้ ให้กำร
สนับสนุนและส่งเสริมผลงำนดังกล่ำว โดยพร้อมที่จะช่วยผลักดัน
ไปสู่เชิงพำณิชย์ และให้ควำมส�ำคัญในกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิ 
ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้านบาท 

เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

จำกสถิติประชำกรของไทยที่มีแนวโน้มอำยุยืนยำว 
และมจี�ำนวนผูส้งูอำยเุพิม่มำกขึน้ น�ำมำสูปั่ญหำด้ำนสขุภำพ
ของผูส้งูอำย ุยิง่หำกมอีำกำรป่วย ย่อมส่งผลต่อควำมรนุแรง 
จำกโรคเพิม่สงูขึน้ ดงันัน้ กำรส่งเสรมิให้มสีขุภำพทีด่ ีและ
กำรป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นวิธีกำรป้องกันและแก้ ไข
ปัญหำที่ยั่งยืน ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
(สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข (สธ.) องค์กำร
บรหิำรส่วนต�ำบล (อบต.) และเทศบำลทัว่ประเทศ จงึได้
จดัท�ำโครงกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำย ุเพือ่ป้องกนัโรค
และฟื้นฟูสุขภำพในกลุ่มผู้สูงอำยุ ผ่ำนกองทุนสุขภำพ
ต�ำบล 7,300 แห่ง มจี�ำนวนโครงกำรกว่ำ 4,665 โครงกำร 
งบประมำณสนับสนุนกว่ำ 170 ล้ำนบำท โดยใช้สิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภำพถ้วนหน้ำคุม้ครอง
ผูท้ีม่อีำยตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ซึง่จะได้รบักำรตรวจสขุภำพ 
ตรวจร่ำงกำย ซกัประวตั ิวดัควำมดนัโลหติ ไขมนั และ
ระดบัน�ำ้ตำลในเลอืด ตลอดจนกำรรกัษำโรคตำต้อกระจก  
กำรประเมินภำวะซึมเศร้ำและสมองเสื่อม กำรตรวจ
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม กำรออกก�ำลงักำย กำรบรหิำรควำมเครยีด 
และกำรดูแลสุขภำพจิต รวมถึงกำรให้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปจะได้รับบริกำรผ่ำนศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้ำน 
โรงพยำบำลทีข่ึน้ทะเบยีนไว้ และพืน้ทีท่ีม่กีองทนุหลกั
ประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภำพ
ชุมชน ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง อบต./เทศบำล 
กับ สปสช. และหน่วยบริกำรสำธำรณสุข 

สปสช. และกระทรวงสำธำรณสุขให้ควำม
มั่นใจว่ำได้จัดให้มีหลักประกันสุขภำพที่คุ้มครอง
สุขภำพร่ำงกำย ไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่ำรักษำ
พยำบำล อกีทัง้ยงัมกีจิกรรมเชงิรกุในกำรส่งเสรมิ 
สขุภำพและกำรป้องกนัโรค เพือ่ให้ผูส้งูอำยไุทยมี
สุขภำพแข็งแรงต่อไปในอนำคต
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เพือ่สขุภาพคนไทย
หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่าย 

ภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น”

องค์กรเพือ่ควำมโปร่งใสนำนำชำต ิ(Transparency  
International) เผยผลส�ำรวจดชันภีำพลกัษณ์กำรทจุรติ
ของรัฐบำล 183 ประเทศทั่วโลก พบว่ำประเทศไทยมี
อันดับควำมโปร่งใสลดลง จำกอันดับที่ 78 เป็นอันดับ
ที ่80 ด้วยคะแนน 3.5 จำกเตม็ 10 และอยูอ่นัดบัที ่10 
ของ 26 ประเทศเอเชีย สอดคล้องกับผลส�ำรวจควำม
คดิเหน็ของประชำชนต่อปัญหำกำรทจุรติคอร์รปัชัน่เดอืน 
พ.ย. 2554 ของมหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย พบว่ำ
ประชำชนร้อยละ 72.4 เหน็ว่ำปัญหำคอร์รปัชัน่ของไทยมี
มำก และร้อยละ 63.1 คิดว่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีหน้ำ 
ปัญหำดังกล่ำวได้สร้ำงควำมเสียหำยแก่ประเทศชำติเป็น
อย่ำงมำก โดยเฉพำะภำคเอกชนมีกำรจ่ำยเงินพิเศษให้กับ 
ผู้ที่มีอ�ำนำจเพื่อให้ ได้งำนหรือสิทธิประโยชน์มำกถึงร้อยละ 
50 เพิม่ขึน้จำก 20-30 ปีทีผ่่ำนมำ ในแต่ละปีมกีำรคอร์รปัชัน่
ประมำณ 300,000 ล้ำนบำท และคำดว่ำอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ 
อำจสูงกว่ำ 500,000 ล้ำนบำท 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภำคีภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 38 องค์กร น�ำโดยนำยดุสิต นนทะนำคร ผู้ก่อตั้ง
ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นขององค์กรภำคเอกชน (ภตค.) 
และเครือข่ำยหอกำรค้ำจังหวัดทั่วประเทศ ประกำศหยุดจ่ำย 
ใต้โต๊ะให้นักกำรเมืองและข้ำรำชกำร ในหลักกำร “ไม่ให้ ไม่รับ  
ไม่ยอม” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนำยน 2554 ปัจจุบัน นำยประมนต์  
สุธีวงศ์ ประธำนกรรมกำร บริษัทโตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย  
ได้เข้ำมำสำนต่องำนดังกล่ำว

ภำคีฯ ได้เน้น 3 บทบำท ได้แก่ กำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง และกำรประสำนร่วมมือกับภำครัฐ เริ่มจำกกำรเฝ้ำ
ระวงัโครงกำรฟ้ืนฟหูลงัมหำอทุกภยัทีม่งีบสงูถงึ 8 แสนล้ำนบำท และ
กรณีกำรปล้นบ้ำนอดีตปลัดกระทรวงคมนำคม โดยมีอำสำสมัคร 
เฝ้ำติดตำมและแจ้งเตือนกำรทุจริตในโครงกำรต่ำงๆ ของรัฐ ภำคีฯ  
เชื่อว่ำในอนำคตภำพรวมจะดีขึ้น เพรำะหลำยหน่วยงำนต่ำงให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แต่ยังต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง เพื่อขจัดปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ออกจำกสังคมไทย 

โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ศอบต.) 
สนบัสนนุโครงกำรส่งเสรมิคนดมีคีณุธรรมในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซำอุดีอำระเบีย ประจ�ำ
ปี 2554 เป็นปีที ่3 กลุม่เป้ำหมำยคอืประชำชนชำวไทยมสุลมิ 
โดยโครงกำรฯ จะคดัเลอืกชำวไทยมสุลมิทีด้่อยโอกำส มฐีำนะ
ยำกจน ผู้น�ำศำสนำ องค์กรเอกชน โรงเรียนตำดีกำ และ
อสม. ทีท่�ำคณุประโยชน์ต่อสงัคม ในพืน้ที ่5 จงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ คือ จำกยะลำ 40 คน ปัตตำนี 56 คน นรำธิวำส 
54 คน สงขลำ 30 คน และสตูล 20 คน ทั้งสิ้นจ�ำนวน 
200 คน ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมอบหมำยให้อ�ำเภอ 
และจังหวัด คัดสรรผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำมหลักเกณฑ์
เฉลี่ย 12 มัสยิดต่อ 1 คน ก่อนเดินทำง ศอบต. ได้มีกำร
ซักซ้อมท�ำควำมเข้ำใจ ท�ำหนังสือเดินทำง และตรวจ
สุขภำพ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคร้ำยต่ำงๆ เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมส�ำหรับกำรเดินทำง 

กำรไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ 
ประเทศซำอดุอิำระเบยี เป็นหนึง่ในห้ำข้อบญัญตัทิำง
ศำสนำอิสลำม ที่ก�ำหนดให้ชำวมุสลิมที่มีควำม
สำมำรถถือปฏิบัติ ชำวมุสลิมจึงมีควำมปรำรถนำ
สูงสุดที่จะเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจย์อย่ำงน้อย
ครั้งหนึ่งในชีวิต เฉลี่ยกว่ำ 9,000 คนต่อปี 
ครอบครัวที่ ได้ ไปประกอบพิธีฮัจย์นั้นถือเป็น 
ชำวสวรรค์ เป็น “ครอบครวัคณุธรรม” ทีส่มำชกิ 
ทกุคนเป็นผูป้ระพฤตตินด ีเป็นคนด ีไม่เกีย่วข้อง
กบัยำเสพตดิ เป็นแบบอย่ำงแก่ครอบครวัอืน่ใน
ชมุชนต่อไป ทำง ศอ.บต. พร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ
ภำรกจิกำรไปประกอบพธิฮีจัย์ของพีน้่องมสุลมิ
ในพื้นที่ และหวังว่ำผู้ที่ผ่ำนโครงกำรไปประ
กอบพิธีฮัจย์ของ ศอ.บต. จะเป็นแบบอย่ำง
ของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะเป็น
ผู้น�ำตำมบทบำทหนำ้ที่ ในชุมชนของตัวเอง
ในอนำคต
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เงินทองของมายา 

ข้าวปลาสิของจริง
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ก�ำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรเข้ำถึงปัจจัย 
กำรผลติของเกษตรกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทีด่ิน ปัญหำ
ควำมเสือ่มโทรมของฐำนทรพัยำกรเกษตร ปัญหำหนีส้นิ
ในหมู่เกษตรกรที่พอกพูนขึ้นไม่รู้จบ กำรผูกขำดระบบ
เกษตรและอำหำรโดยกลุ่มนำยทุนและพ่อค้ำคนกลำง 
ตน้ทุนกำรเกษตรสูง เกษตรกรใช้สำรเคมมีำกเกินขนำด
และเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
วกิฤตพิลงังำนและภำวะโลกร้อน รวมทัง้ปัญหำกำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรเปิดเสรีกำรค้ำ 
ทัง้หมดนีล้้วนแต่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงอำหำร 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ความจริงที่ขัดแย้ง 

ในระบบอาหารของไทย

แผ่นดินไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้า เป็นดินแดนที่ในน�้ามีปลา  

ในนามีข้าว บนแผ่นดินนี้ไม่เคยมีคนอดตาย  

เพราะที่นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ไทยเป็นหนึง่ในประเทศผูส่้งออกอาหารมากเป็นอนัดบัต้นๆ 

ของโลก โดยเฉพาะ ข้าว ไก่ กุ้ง ปลาทูน่ากระป๋อง และ

สับปะรดกระป๋อง ซึ่งไทยส่งออกมากเป็นอันดับที่ 1  

ของโลกติดต่อกันมาหลายปีตราบจนปัจจุบัน ในปี 2551 

ไทยมีรายได้จากการส่งออกอาหาร 778,056 ล้านบาท 

หรือราวร้อยละ 13 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด  

มูลค่านี้คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าส่งออก

อาหารของทั้งโลก

จะว่าประเทศไทยเป็น “ครวัของโลก” กค็งจะ
กล่าวได้อย่างไม่เคอะเขิน 

อย่ำงไรก็ตำม อีกด้ำนหนึ่งของควำมจริงที่น่ำ 
ภำคภูมิใจนี้ คือ ปัญหำร้อยแปดที่เกษตรกรนับล้ำน 
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เช่นนี้แล้ว หลายคนที่เป็น
ห่วงจงึเริม่ตัง้ค�าถามว่า หากสภาพ
ที่เป็นอยู่ปัจจุบันยังด�าเนินต่อไป 
จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของชาติ 
ประเทศไทยจะด�ารงอธปิไตยทาง
อาหารไว้ ได้หรือไม่ ท่ามกลาง
กระแส เชี่ ย วกรากของการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายในและ
จากแรงกระแทกของโลกาภิวัตน์ 

มองจำกสภำพที่เป็นอยู ่ ใน 
วันนี้ หลำยคนสรุปว่ำ ระบบอำหำร
ของไทยได้มำถึงจุดที่ต้องก�ำหนด 
ทำงเลือกและยุทธศำสตร์ ให้ชัดว่ำ 

อะไรควรจะมำก่อน อะไรควรมำหลงั 
ระหว่ำงเกษตรทีมุ่ง่ควำมเตบิโตของ
ผลผลิตและรำยได้ของประเทศ 
โดยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังได้ส่วน
แบ่งที่ ไม่เป็นธรรม กับเกษตรที่มุ่ง
ควำมมัน่คงทำงอำหำรโดยทีค่รวัเรอืน  
ชมุชนและท้องถิน่สำมำรถพึง่ตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง 
สังคมควรให้ควำมส�ำคัญแก่อะไร
มำกกว่ำ ระหว่ำงเกษตรเชงิพำณชิย์
อันมีเป้ำหมำยอยู่ที่เงิน กับเกษตร
เพือ่ควำมพอเพยีง ยัง่ยนืและปลอดภยั  
ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

บทควำมนี้  จะประ เมิ น
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในกำรผลิต
อำหำรของไทย โดยเน้นเฉพำะด้ำน
กำรเกษตรเป็นหลัก เหตุผลก็เพรำะ
เกษตรเป็นระบบกำรผลิตอำหำร 
ที่ส�ำคัญที่สุด และเป็น 1 ใน 4 มิติ
ที่ส�ำคัญของระบบควำมมั่นคงทำง
อำหำร นอกจำกนี้ เกษตรยังเป็น 
“ฐำนชีวิต” ที่ ไม ่เพียงให้อำหำร 
เพือ่ควำมด�ำรงอยู่ได้ ในทำงร่ำงกำย
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นฐำนที่รองรับ 
วิถีชีวิตทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย 

ความมั่นคงทางอาหาร

พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ให้ควำมหมำย “ควำมมั่นคงทำงอำหำร” ว่ำ  
หมำยถึง “กำรเข้ำถึงอำหำรที่มีอย่ำงเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคของประชำชนในประเทศ อำหำรมีควำมปลอดภัย  
มีคุณคำ่ทำงโภชนำกำร เหมำะสมตำมควำมต้องกำรตำมวัย เพื่อกำรมีสุขภำวะที่ดี รวมทั้งมีระบบกำรผลิตที่เกื้อหนุน 
รักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศวิทยำ และควำมคงอยู่ของฐำนทรัพยำกรอำหำรทำงธรรมชำติของประเทศ ทั้งใน
ภำวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สำธำรณภัยหรือกำรก่อกำรรำ้ยอันเกี่ยวเนื่องจำกอำหำร”

กำรประชุมสุดยอดว่ำด้วยอำหำรโลก (World Food Summit) ซึ่งจัดโดยองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2539 ได้ ให้ควำมหมำยของควำมมั่นคงทำงอำหำรว่ำ “เป็นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
เมือ่คนทกุคน ในทกุเวลำ มคีวำมสำมำรถทำงกำยภำพและทำงเศรษฐกจิ ในกำรเข้ำถงึอำหำรทีม่คีณุค่ำทำงโภชนำกำร 
เพียงพอ ปลอดภัย และสนองควำมต้องกำรประจ�ำวนัและควำมชอบส่วนตัวของแต่ละคน เพื่อกำรมรี่ำงกำยที่แข็งแรง
และกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขภำพ”

ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยมิติส�าคัญ 4 ด้าน คือ 

(1) กำรมีอำหำรเพียงพอทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรผลิต หรือจำกกำรน�ำเขำ้ 

(2) กำรทีค่นทกุคนเข้ำถงึอำหำรทีม่คีณุค่ำทำงโภชนำกำรได้เพยีงพอกบัควำมต้องกำร สทิธิในกำรเข้ำถงึอำหำร
เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของคนทกุคน และสำมำรถเรยีกร้องได้ ภำยในขอบเขตของกฎหมำย กำรเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม
ที่เขำอำศัยอยู่ 

(3) กำรใช้ประโยชน์อำหำร เน้นเรื่องกำรบริโภคอำหำรเพื่อควำมมีสุขภำพดี ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยอื่นๆ  
ที่ ไม่ใช่เรื่องอำหำรโดยตรง เช่น กำรค้ำอำหำร วัฒนธรรม กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำร (อำหำรศึกษำ) เป็นต้น 

(4) ควำมยั่งยืนของอำหำร หมำยถึงกำรที่ประชำชน ครัวเรือน และบุคคลสำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้ทุกเมื่อ  
โดยไม่เสี่ยงต่อกำรขำดแคลนอำหำร หรือควำมอดอยำก ไม่วำ่จะในยำมปกติ หรือในยำมที่เกิดวิกฤติ

ที่มา: 1. พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ  2. FAO Policy Brief, June 2006, Issue 2
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ระบบการผลติอาหารของไทย

ความมั่นคงที่เริ่มสั่นคลอน
ถ้าดูจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี  

ภาพทีเ่หน็อาจจะดสูดใสและน่าประทบัใจ ประเทศไทยผลติ

อาหารหลกัๆ ได้มากกว่าจ�านวนทีต้่องการบรโิภคภายใน

ประเทศ และยังมีส่วนเกินอีกมากที่ส่งไปขายในตลาด 

ต่างประเทศ ท�ารายได้ปีละหลายแสนล้านบาท แม้ว่า

ปริมาณอาหารที่ผลิตได ้ ในแต่ละป ีจะเปลี่ยนแปลง 

ขึ้น-ลงบ้างตามสภาพดินฟ้าอากาศ แต่โดยรวมแล้ว 

ก็ยังเพิ่มขึ้นมาตลอด 

อย่ำงไรก็ตำม เบื้องหลังภำพที่ดูสดใสนี้ ยังมี
ปัญหำระดบัพืน้ฐำนหลำยอย่ำง ปัญหำเหล่ำนีบ้ำงอย่ำง
เข้ำขัน้วกิฤตทิีค่วรได้รบักำรแก้ไขอย่ำงจรงิจงัและรบีด่วน

1. วกิฤตฐิานทรพัยากรเกษตร

ที่ดิน น�้ำ และทรัพยำกรป่ำไม้ คือฐำนทรัพยำกร
เกษตรที่ส�ำคัญที่สุด ในรอบหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ กำร
พัฒนำประเทศได้ ใช้ทรัพยำกรเหล่ำนี้อย่ำงสิ้นเปลือง 
ท�ำให้ปรมิำณลดลง หรอืสญูเสยีสภำพทีส่มบรูณ์ไปมำก 
จนส่งผลกระทบต่อกำรผลิตอำหำรในปัจจุบัน 

ที่ดิน : ปัญหาใหญ่คือการถือครอง

และการใช้ประโยชน์

พื้นที่การเกษตรลดลง 

ในปี 2552 มพีืน้ทีถ่อืครองทำงกำรเกษตรทัง้หมด
ประมำณ 131.7 ล้ำนไร่ หรือประมำณร้อยละ 41 ของ
พืน้ทีท่ัง้ประเทศ (ซึง่มอียู ่320.7 ล้ำนไร่) และมพีืน้ทีป่่ำ
ไม้ประมำณ 107 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 33) ที่เหลือเป็นพื้นที่
นอกเกษตรกรรม โดยเฉพำะคือเขตเมืองและเขต
อุตสำหกรรม 

พื้นที่ท�ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกขำ้ว 
รองลงไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และพืชสวน ที่เหลือเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ 
ทีน่่ำสงัเกตคอื พืน้ทีป่ลกูข้ำวลดลงช้ำๆ แต่ต่อเนือ่ง จำก
ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่ถือครองทำงกำรเกษตร
ในปี 2532 เหลือรำวร้อยละ 52 ในปี 2552 แม้กระนั้น
ผลผลิตข้ำวก็ยังเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเกษตรกรท�ำนำปรัง 
ได้มำกขึ้น ส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร่ลดลงจำกร้อยละ 26  
เหลือร้อยละ 21 ขณะที่พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
(รวมทัง้ยำงพำรำ) เพิม่ขึน้จำกประมำณร้อยละ 14 เป็น
ร้อยละ 21 (ตำรำงที่ 1) 
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ข น า ด ที่ ดิ น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ที่
เกษตรกรถือครองก็ลดลง จาก
ประมาณ 26 ไร่ต่อครัวเรือนในปี 
2529 เป็น 22 ไร่ในปี 2552 หรือ
ลดลงประมาณร้อยละ 15 แต่ถ้าดู
ในรายละเอียดจะเห็นว่า มีสัดส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดินท�ากิน
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 ไร่) เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จากประมาณร้อยละ 33 ใน
ปี 2541 เป็นร้อยละ 38 และ 39 
ในปี 2546 และ 2551 ตามล�าดับ 
ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดิน
ขนาดกลาง (10-39 ไร่) มีแนวโน้ม
ลดลงจากประมาณร้อยละ 58 ในปี 
2541 เหลือร้อยละ 52 ในปี 2551 
ครวัเรอืนเกษตรกรทีม่ทีีด่นิขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่ 40 ไร่ขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 
ร้อยละ 10 และมแีนวโน้มว่าสดัส่วน
ครวัเรอืนกลุม่นีจ้ะสงูขึน้ (ตารางที ่2) 

สถิติจากส�ามะโนการเกษตร 
พ.ศ. 2546 บอกว่า ประมาณร้อยละ 
77 ของทีด่นิทีเ่กษตรกรท�ากนิอยูน่ัน้ 
เป็นที่ดินที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 
และร้อยละ 23.1 เป็นทีด่นิทีเ่กษตรกร
ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ท�ากินในฐานะ
ผู้เช่าหรือในฐานะอื่น

คนจนที่ท�ากินในที่ดินของรัฐโดย 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปรากฏว่า 
มีผู ้มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 4.9  
ล้านราย เหน็ได้ชดัว่าปัญหาทีท่�ากนิ
เป็นปัญหาของเกษตรกรกลุ่มใหญ่
มาก เป็นวกิฤตสิงัคมทีส่ะสมมานาน 
และนับวันจะพอกพูนมากขึ้น 

อะไรคือสาเหตุของการไร้ 
ที่ท�ากินของเกษตรกร? ถ้าจะพูดกัน
อย่างถงึแก่นแล้ว ปัญหานีม้ทีีม่าจาก
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการจดัการทีด่นิที่ ไม่เป็นธรรม 
ที่ส�าคัญได้แก่: 

1. ระบบเศรษฐกิ จแบบ
ทุนนิยมเสรี ซึ่งได้เปลี่ยนคุณค่าของ
ที่ดินจากการเป็นฐานของชีวิต และ
เป็นทุนทางสังคมในชุมชน มาเป็น
สนิค้าในตลาด เปิดโอกาสให้คนรวย
และคนมีอ�านาจกอบโกยที่ดินได้  
ภายใต้กลไกทางกฎหมายที่อ่อนแอ 

2. ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจที่ ให้ความส�าคัญแก่การ
เติบโตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มทุน
ใหญ่มีอ�านาจมาก ขณะที่เศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีชีวิตของเกษตรกร 
รายย่อยได้รับความสนใจน้อย หรือ
ถูกละเลย 

ตารางที่ 1: ร้อยละของที่ดินการเกษตร จ�าแนกตามการใช้ประโยชน์  
พ.ศ. 2532-2552

2532 2537 2542 2547 2552

นาข้าว 54.6 53.2 51.4 51 51.7

พืชไร่ 25.8 25 22.5 21.9 21.4

ไม้ยืนต้น 14.5 16.9 20.4 21.2 21.4

ผักและไม้ประดับ 0.06 0.7 0.8 1 0.9

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8

อื่นๆ 4.0 3.6 4.2 4.2 3.8

รวม 100 100 100 100 100

ที่มา: ปรับจากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรจ�านวนมากไร้ที่ท�ากิน 

ในปี 2546 ครวัเรอืนเกษตรกร
ประมาณ 650,000 ครัวเรือนไม่มี
ที่ดินท�ากิน โดยมีความแตกต่าง 
อย่างมากระหว่างภาคต่างๆ กล่าว
คือ ภาคกลางมีสัดส่วนเกษตรกร 
ไร้ทีท่�ากนิสงูทีส่ดุ ภาคอสีานต�่าทีส่ดุ 
หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงว่า  
ครวัเรอืนเกษตรกรไร้ทีท่�ากนิมจี�านวน
มาก คอืข้อมลูการขึน้ทะเบยีนคนจน 
ในปี 2547 ซึง่ก�าหนดให้ขึน้ทะเบยีน
คนจน 2 กลุ่ม คือ คนยากจนที่ ไม่มี
ที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง หรือมีแต่
ไม่เพยีงพอในการประกอบอาชพี และ

ตารางที ่2: ร้อยละขนาดถอืครองทีด่นิท�าการเกษตรของครวัเรอืนเกษตรกร  
พ.ศ. 2541, 2546, 2551

จ�านวน 2541 2546 2551

น้อยกว่า 10 ไร่ 33.1 37.6 38.6

10-39 ไร่ 57.5 51.1 51.6

40 ไร่ขึ้นไป 9.4 11.3 9.7

รวม 100 100 100

ที่มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554 (อ้างอิงข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2551)
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ประชำชนจ�ำนวนมำกขำดที่ท�ำกิน 
หรือถูกเบียดขับออกจำกที่ดินซึ่งตน
เคยท�ำกนิมำก่อน แต่กลบัมทีีด่นิทีถ่กู
ปล่อยให้รกร้ำง ไม่ได้เอำมำใช้ประโยชน์  
หรอืใช้ประโยชน์ไม่เตม็ทีเ่ป็นจ�ำนวน
มำก แสดงวำ่นโยบำย โครงสรำ้ง 
และระบบกำรจัดกำรที่ดินของเรำ 
มีปัญหำที่ต้องได้รับกำรเยียวยำ 
โดยด่วน

ปัญหำทีด่นิท�ำกนิของเกษตรกร  
เป็นวิกฤติที่นับวันจะรุนแรงมำกขึ้น 
น�ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคม และ
ควำมไม่มัน่คงทำงอำหำรในครวัเรอืน
เกษตรกรจ�ำนวนหลำยแสนครวัเรอืน 
แถลงกำรณ์ของคณะกรรมกำรปฏริปู
ว่ำด้วย แนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อการ 
เกษตร (2554) กล่ำวถงึควำมส�ำคญั
ของกำรไม่มทีีด่นิท�ำกนิ หรอืกำรสญู
เสียที่ดินของเกษตรกรว่ำ “มิเพียง
ก่อให้เกิดปัญหาความอับจนในการ
ประกอบสัมมาอาชีพและกลายเป็น
ทุกข์ โศกของแผ่นดินเท่านั้น หากยัง
เป็นการสญูสิน้วถิชีวีติอนัมมีาแต่เดมิ
ของชาวไร่ชาวนา ซึง่เป็นฐานวฒันธรรม 
ทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของสงัคมไทยด้วย” 

ปัญหำทีด่นิท�ำกนิของเกษตรกร 
จงึเป็นปัญหำใหญ่มำกในปัจจบุนั ถ้ำ
ปล่อยให้เป็นอย่ำงนีอ้ยูต่่อไป อำจจะ
กลำยเป็นปัญหำที่แก้ ไขไม่ได้ หรือ
อำจจะเปิดทำงให้ปัญหำสังคมอื่นๆ 
ตำมมำอีกมำก เรื่องเร่งด่วนคือต้อง
ปฏิรูปที่ดิน และต้องก�ำหนดให้กำร
ปฏริปูทีด่นิเป็นวำระแห่งชำต ิรฐัต้อง
ใช้ควำมเด็ดเดี่ยวหนักแน่นในทำง
นโยบำย บวกกบัควำมกล้ำหำญทำง 
กำรเมอืง และพลงัสนบัสนนุทีเ่ข้มแขง็ 
จำกภำคประชำสังคม จึงจะบรรลุ
ทำงออกของปัญหำนี้ ได้

❝เรื่องเร่งด่วนคือต้องปฏิรูปที่ดิน และต้องก�าหนดให ้

การปฏริปูทีด่นิเป็นวาระแห่งชาต ิรฐัต้องใช้ความเดด็เดีย่ว

หนกัแน่นในทางนโยบาย บวกกบัความกล้าหาญทางการเมอืง  

และพลังสนับสนุนที่เข้มแข็งจากภาคประชาสังคม จึงจะ

บรรลุทางออกของปัญหานี้ได้❞
3. ระบบกรรมสทิธิท์ีด่นิแบบ

ปัจเจกที่ยึดโยงอยู ่กับกลไกตลำด 
และระบบภำษีที่เอื้อต่อกำรกระจุก
ตัวของที่ดินในมือของคนรวย 

4. นโยบำยกำรจดักำรป่ำไม้
แบบรวมศนูย์อ�ำนำจอยูท่ีร่ฐั ในนำม
ของกำรสงวนพื้นที่ป่ำไม้ของชำติซึ่ง
บ่อยครั้งกลำยเป็นสิ่งที่เบียดขับ 
กำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรของ
ชุมชน และไล่รื้อชุมชนออกจำกที่ดิน
ที่เขำอยู ่อำศัยและท�ำกินต่อเนื่อง 
มำนำน 

ที่ดินกระจุกตัว 

ด้วยสำเหตุที่กล่ำวข้ำงต้น 
ที่ดินจึงกระจุกตัวอยู ่ ในมือของ 
คนจ�ำนวนน้อย กำรศึกษำเกี่ยวกับ
นโยบำยที่ดินชิ้นหนึ่งรำยงำนว่ำ ใน
หลำยจังหวัดเจ้ำของที่ดินรำยใหญ่
ทีส่ดุ 50 รำยแรกมทีีด่นิรวมแล้วคดิ
เป็นสัดส่วนที่สูงมำก เช่น จังหวัด
ปทมุธำน ีเจ้ำของทีด่นิรำยใหญ่ทีส่ดุ 
50 รำยแรกถอืครองทีด่นิรำวร้อยละ  
12 ของทีด่นิทัง้จงัหวดั, ภเูกต็ร้อยละ  
14, สมทุรปรำกำรร้อยละ 12, กรงุเทพฯ  
ร้อยละ 10, นครนำยกและอ่ำงทอง
ร้อยละ 5 

กำรศกึษำข้อมลูจำกส�ำนกังำน
ที่ดิน 399 แห่งทั่วประเทศ พบว่ำ 
ประชำกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดิน
ขนำดเล็ก ไม่เกิน 4 ไร่ต่อรำย (โดย
มีโฉนด) ขณะทีป่ระชำชนทีถ่อืครอง

ทีด่นิขนำดใหญ่เป็นเพยีงคนส่วนน้อย 
แต่มทีีด่นิถอืครองรวมกนัเป็นจ�ำนวน
มำก ดังจะเห็นว่ำ บุคคลธรรมดำ 
ที่ถือครองที่ดินเกิน 100 ไร่ขึ้นไป 
มี 4,613 รำย ในจ�ำนวนนี้ 121 รำย 
มีที่ดินถือครองขนำด 500-999 ไร่
ต่อรำย และอีก 113 รำย ถือครอง
ทีด่นิรำยละ 1,000 ไร่ขึน้ไป ส�ำหรบั
นิติบุคคล มี 2,205 รำย ถือครอง
ที่ดินขนำดตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป  
ในจ�ำนวนนี้มี 100 รำยมีที่ดินใน 
ครอบครองขนำด 500-999 ไร่ และ 
42 รำยครอบครองที่ดินเกินรำยละ 
1,000 ไร่

ทีด่นิจ�ำนวนมำกถกูเจ้ำของ (ซึง่ 
ส่วนมำกเป็นคนรวย หรอืนกัเกง็ก�ำไร  
ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล)  
ปล่อยให้รกร้ำง ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ 
หรอืใช้ประโยชน์ไม่เตม็ที ่กำรศกึษำ
โดยมูลนิธิสถำบันที่ดิน (ประมำณปี 
2544) ระบวุ่ำ ถ้ำรวมทีด่นิทีเ่จ้ำของ
ปล่อยให้รกร้ำงไม่ได้ใช้ประโยชน์ กบั
ที่ดินที่ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เขำ้ด้วย
กนั จะมสีดัส่วนประมำณร้อยละ 30 
ของทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครองทัง้หมด ท�ำให้
เกิดมูลค่ำกำรเสียโอกำสและควำม
สูญเสียทำงเศรษฐกิจมำกถึงปีละ
ประมำณ 127,384 ล้ำนบำท แน่นอน
ว่ำ ส่วนหนึง่ของทีด่นิเหล่ำนีเ้ป็นทีด่นิ
ทำงกำรเกษตร

สิ่งที่ ไม่น่ำจะเกิดขึ้นในระบบ
กำรถือครองที่ดินก็คือ ขณะที่
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ยังมีปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศที่ซับซ้อนเชื่อมโยงอยู่กับ
เรื่องการสร ้างเขื่อนและระบบ
ชลประทาน 

ปัญหาส�าคัญในเรื่องน�้าเพื่อ
การเกษตรหนีไม่พ้นภาวะฝนแล้งและ
น�้าท่วม ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี บางพื้นที่ 
เกดิขึน้ซ�า้ซาก นอกจากนี ้การปลกูพชื 
ของเกษตรกรกย็งัไม่สามารถบรหิาร
จัดการให้สอดคล้องกับปริมาณน�้า 
ในแต ่ละป ี ได ้ เกษตรกรในเขต
ชลประทานส่วนใหญ่ยงัเน้นการปลกู
ข้าว ซึง่เป็นพชืทีต้่องการน�า้มาก เมือ่
น�้าจากเขื่อนไม่พอจึงเสี่ยงต่อความ
เสียหายมาก ส่วนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานหลายแห่ง ปัญหาภยัแล้ง
และน�้าท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นบ่อยๆ บางทีก็เกิดในฤดูกาล 
เพาะปลูกเดียวกัน 

ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้จึง
ไม่ใช่การจดัหาน�า้ให้เพยีงพอเท่านัน้ 
แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้า อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย 

ทะเลเริ่มอ่อนล้า 

ทะเลไทยซึ่งเคยเป็นแหล่ง
อาหารโปรตนีทีอ่ดุมสมบรูณ์ ปัจจบุนั
กอ่็อนล้าลงมาก สาเหตมุาจากหลาย
ด้าน แต่ที่ส�าคัญคือ การท�าประมง
ขนาดใหญ่ที่ ใช้เครือ่งมอืทนัสมยั และ
จบัสตัว์น�า้โดยไม่เลอืกชนดิและขนาด 
บวกกับการลดลงของป่าชายเลน  
อันเนื่องจากการใช้พื้นที่ชายฝั่งเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการท่อง
เทีย่ว ซึง่ได้ก่อให้เกดิมลพษิสะสมใน
ทะเลมากขึน้ เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
สตัว์น�า้จ�านวนมากหายไป ดงัจะเหน็
ว่าปรมิาณสตัว์น�า้ทีช่าวประมงขนาด

❝ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การจัดหาน�้าให้เพียงพอเท่านั้น  

แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้า อย่างมีประสิทธิภาพด้วย❞  

ระบบชลประทานยังไม่พอ 

เกษตรส่วนใหญ่ของไทยยัง
เป็น “เกษตรน�้าฝน” พื้นที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝนอย่างเดียว  
ตามตัวเลขใน สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ปี 2552 มีที่ดินทาง 
การเกษตรร้อยละ 25.5 เท่านัน้ที่ ได้
รบัน�า้จากโครงการชลประทาน พืน้ที่
ในภาคกลางได้รับน�้าจากโครงการ
ชลประทานมากกว่าในภาคอื่นๆ คือ 
17 ล้านไร่ ภาคเหนอื 9 ล้านไร่ ภาค
อสีาน 6 ล้านไร่ และภาคใต้ 4 ล้านไร่

ถ ้ า ดู ต า ม สั ด ส ่ ว น พื้ น ที่
การเกษตรที่ ได้รับน�้าชลประทาน 
ในปัจจุบันแล้ว ประเทศไทยก็ยัง
ต้องการระบบชลประทานเพิม่ขึน้อกี
มาก แต่นัน่คงจะต้องใช้เวลาอกีนาน 
เพราะต้องใช้งบประมาณมาก อกีทัง้

น�้าเพื่อการเกษตร: ยังมีไม่ทั่วถึง และบริหารจัดการไม่ดีพอ

ยอแห่งชีวิต...ภาพโดย จักรภัทร ประทุมนันท์
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เล็กหำได้ ในแต่ละวันลดลงอย่ำง 
น่ำใจหำย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมมัน่คงทำงอำหำรของครวัเรอืน
และชมุชนชำวประมงตำมแนวชำยฝ่ัง
มำกขึ้น

ทะเลที่เคยเป็นแหล่งควำม
มั่นคงทำงอำหำรมำแต่เดิม ก�ำลัง
ประสบวิกฤติมำกขึ้น กำรบริหำร
จัดกำรที่ยึดเอำควำมมั่นคงของกำร
ผลติอำหำรอย่ำงยัง่ยนืส�ำหรบัชมุชน
ในแถบชำยฝั ่งเป็นที่ตั้งเท่ำนั้นจะ 
ช่วยบรรเทำปัญหำลงได้

ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม

ในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ 
กำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ และ
พื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น ป่ำชำยเลนและป่ำ
พรุ อันเป็นแหล่งอำหำรชั้นดี ส่งผล 
กระทบต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงประมำณค่ำมิได้ นอกจำก
ปัญหำน�ำ้ท่วม-ฝนแล้ง ซึง่เกดิซ�ำ้ซำก
ในหลำยพืน้ทีแ่ล้ว ยงัมปัีญหำคณุภำพ 
ดินเพื่อกำรเกษตรเสื่อมโทรม และ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ทั้งหมดนี้มีควำมเชื่อมโยงกันเป็น 
ห่วงโซ่ทำงสิ่งแวดล้อม

มน้ีอยกว่ำในปี 2543 ประมำณ 3.8 
ล้ำนไร่ แสดงว่ำในช่วงเวลำระหว่ำง
ปี 2543-2547 นั้น ป่ำไม้ถูกท�ำลำย
ไปโดยเฉลีย่ปีละประมำณ 7 แสนไร่ 
แม้พืน้ทีป่่ำทีเ่หลอือยูก่ย็งัเป็นทีส่งสยั
ว่ำจะมีสภำพทำงนิเวศสมบูรณ์อยู่
จริงๆ สักเท่ำไร ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 
ป่ำไม้ประมำณว่ำ ปัจจุบันป่ำไม้ที่มี
สภำพสมบูรณ์มีรำวร้อยละ 18 ของ
พื้นที่ประเทศเท่ำนั้น

กำรลดลงของพื้นที่ป ่ำไม ้ 
ส่งผลโดยตรงต่อปรมิำณน�ำ้ในแหล่ง
น�้ำธรรมชำติ เพรำะเมื่อป่ำในพื้นที่
สูงหำยไปก็ท�ำให้ชุมชนแถบลุ่มน�้ำ
หลำยแห่งเสี่ยงต่อกำรได้รับน�้ำมำก
และถูกน�้ำท่วมเร็วเกินไปในหน้ำฝน 
เมื่อหมดหน้ำฝนน�้ำก็ขำดแคลนเร็ว 
เป็น “ปัญหำสองเด้ง” ที่เกิดในปี
เดียวกัน ดังเช่นที่เกิดในพื้นที่แถบ 
ลุม่น�ำ้ยมตอนล่ำง หรอืลุม่น�ำ้อืน่ๆ อกี
หลำยแห่ง สภำพเช่นนี้ย่อมส่งผล 
กระทบต่อกำรผลติอำหำรในท้องถิน่
ไม่มำกก็น้อย

พื้นที่ชุ่มน�้าถูกคุกคาม 

พื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นพื้นที่ที่มีควำม
อดุมสมบรูณ์สงู มคีณุค่ำต่อชวีติ ทัง้
ของมนุษย์ พืช และสัตว์นำนำชนิด 
พืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ประกอบด้วย ป่ำชำยเลน 

พื้นที่ป่าไม้หดหาย 

เมือ่ พ.ศ. 2504 ประเทศไทย
มีพื้นที่ป่ำ 171 ล้ำนไร่ หรือมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่ใน
ปี 2542 พื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ 80  
ล้ำนไร่ ตลอดช่วงเวลำ 38 ปีนี ้พืน้ที่
ป่ำหำยไปไม่น้อยกว่ำ 90 ล้ำนไร่ 
หรือประมำณร้อยละ 53 แต่หลัง
จำกนั้น ตัวเลขพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้นอย่ำง
น่ำสงัเกต เป็น 106 ล้ำนไร่ในปี 2543 
และได้ทรงตัวอยู่ ในระดับใกล้เคียง
กนันีม้ำตลอดจนถงึปัจจบุนั ค�ำอธบิำย
ของกำรเพิม่ขึน้นีค้อื เนือ่งจำกมกีำร
เปลี่ยนวิธีประเมินพื้นที่ป่ำ จำกกำร
ส�ำรวจภำคพืน้ดนิ มำใช้วธิแีปลข้อมลู
จำกภำพถ่ำยดำวเทยีม (มำตรำส่วน 
1 : 50,000) ซึง่เริม่มำตัง้แต่ปี 2543 
แต่ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมนี้ ไม่มี 
กำรตรวจสอบควำมถกูต้องกบัข้อมลู
จำกกำรส�ำรวจภำคพื้นดิน 

ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏอยู่ทุกวัน
นี้ท�ำให้เชื่อว่ำ พื้นที่ป่ำยังถูกท�ำลำย
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้วยจุดมุ่งหมำย
ทำงกำรค้ำ (แม้จะมีกำรยกเลิก
สมัปทำนป่ำไม้ไปแล้วตัง้แต่ปี 2532) 
และกำรบกุรกุเข้ำท�ำกำรเกษตรอย่ำง
ผิดกฎหมำย จำกกำรเปรียบเทียบ
ภำพถ่ำยดำวเทียมปี 2547 กับปี 
2543 พบว่ำ พื้นที่ป่ำในปี 2547  

❝ปรมิาณสตัว์น�า้ทีช่าวประมงขนาดเลก็หาได้ในแต่ละวนัลดลง 

อย่างน่าใจหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางอาหาร

ของครวัเรอืนและชมุชนชาวประมงตามแนวชายฝ่ังมากขึน้❞  
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ป่ำพรุ หนอง บึง ทะเลสำบ รวมถึง
แม่น�ำ้ ซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้หมดประมำณ 
21.4 ล้ำนไร่ 

ปัจจบุนัป่ำชำยเลนและป่ำพรุ
นั้นมีปริมำณลดลงจนน่ำเป็นห่วง 
เนือ่งจำกถกูบกุรกุเข้ำไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม  
กำรขยำยตัวของชุมชน และธุรกิจ 
ท่องเทีย่ว ในกำรส�ำรวจเมือ่ปี 2504 
พบว่ำมีป่ำชำยเลนอยู่กว่ำ 2.3 ล้ำน
ไร่ แต่อีก 25 ปีต่อมำ (พ.ศ. 2529) 
เหลืออยู่ประมำณ 1.3 ล้ำนไร่ (ลด
ลง 43.5%) และอีก 10 ปี หลังจำก
นัน้ (พ.ศ. 2539) เหลอืเพยีง 1.1 ล้ำน
ไร่ (ลดลง 15.4%) ปัจจุบันมีตัวเลข
ประมำณกำรว่ำป่ำชำยเลนเหลืออยู่
รำว 940,000 ไร่เท่ำนั้น 

เนือ่งจำกป่ำไม้และพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้
เป็นแหล่งอำหำรอันอุดมสมบูรณ์  
ที่ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
กำรลดลงของพืน้ทีป่่ำและพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้
ทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่งนี ้ย่อมส่งผลต่อควำม 
มั่นคงทำงอำหำรของครัวเรือนและ

ชมุชนในชนบทเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้ยงัส่ง
ผลเสยีต่อระบบนเิวศ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคน พืช และสัตว์ 
ในที่สุด

คุณภาพดินแย่ลง 

ป่ำไม้ที่ถูกท�ำลำยไป บวกกับ
กำรท�ำเกษตรเชงิเดีย่วมำกขึน้ ท�ำให้
ดินไม่มี โอกำสได้พักฟื้นคืนสู่สภำพ 
ที่สมบูรณ์ อีกทั้งไม่ได้รับกำรบ�ำรุง
เท่ำที่ควร ดินจึงมีสภำพโทรมลง  
ขำดอนิทรยีวตัถซุึง่มปีระโยชน์ต่อพชื 
หลำยพืน้ทีเ่กดิปัญหำดนิเคม็ ขณะที่
หลำยพื้นที่มีปัญหำดินเปรี้ยว เช่น 
ในปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่ 
ทีม่ปัีญหำดนิเคม็รำว 4.5 ล้ำนไร่ ดนิ
เปรี้ยว 5.5 ล้ำนไร่ 

คุณภำพของดินที่แย่ลงและ
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่มำกขึ้น 
ในปัจจบุนั ท�ำให้เกษตรกรต้องใช้ปุย๋
เคมีและสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมำก
ขึ้น เพื่อรักษำระดับผลผลิต แต่ยิ่ง
ใช้มำกสภำพดินก็ยิ่งแย่ลง แมลง 
ศัตรูพืชก็ดื้อยำ น�ำไปสู่กำรใช้ที่มำก

ขึน้ไม่รูจ้บ สภำพเช่นนีแ้ม้จะไม่ท�ำให้
ผลผลติทำงกำรเกษตรลดลง แต่ผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของเกษตรกรเป็นเรื่องที่น่ำห่วง 

ภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลง 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
อันเนื่องมำจำกภำวะโลกร้อนเป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ชัดเจนขึ้นทั่วทั้งโลก ส�ำหรับ
ประเทศทีอ่ยู่ในภมูภิำคเขตร้อนอย่ำง
เช่นประเทศไทย ผลกระทบโดยตรง
ที่มีต่อกำรเกษตรคือท�ำให้เกิดภำวะ
ฝนตกน้อยในบำงพื้นที่ ฝนตกมำก
เกนิไปในบำงพืน้ที ่และตกไม่ตรงตำม
ฤดกูำล ท�ำให้เกดิน�ำ้ท่วมรนุแรง โรค
พชืและแมลงศตัรพูชืระบำด ทัง้หมด
นี้กระทบต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร 
หรืออย่ำงน้อยก็ท�ำให้ผลผลิตไม่
สม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ อุณหภูมิโลก 
ที่สูงขึ้นยังส่งผลให้คลื่นลมในทะเล
รุนแรงขึ้น ท�ำให้ระบบนิเวศชำยฝั่ง
ได้รับควำมเสียหำย และส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อกำรผลิต
อำหำร 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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รปูที ่1: ร้อยละของต้นทนุกำรผลติโดยเฉลีย่ของชำวนำบ้ำนลุม่บวั ต.บ้ำนโพธิ์ 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, 2545-2546

ที่มา: วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ และคณะ, 2551

2. ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น

เกษตรทุกวันนี้เป็นเกษตรที่
ต้องลงทุนสูง ไม่เฉพำะในเรื่องพันธุ์
พชืพันธุส์ัตวเ์ท่ำนัน้ แตย่ังรวมถงึค่ำ
ใช้จ่ำยในเรือ่งปุย๋เคม ีสำรเคมกี�ำจดั
ศตัรพูชื อำหำรสตัว์ และค่ำแรงงำน
อีกด้วย 

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ทกุวนันีเ้กษตรกรส่วนใหญ่ใช้
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พัฒนำขึ้นมำ
ใหม่แทบทั้งสิ้น พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
เหล่ำนีค้อืต้นทนุทีเ่กษตรกรต้องจ่ำย
เป็นเบื้องต้น

เฉพำะข้ำวนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ที่ชำวนำปลูกกันอยู ่ทุกวันนี้เกือบ
ทั้งหมดเป็นข้ำวสำยพันธุ์ ใหม่ และ 
ทีน่ยิมปลกูกนัมำกกม็อียูป่ระมำณ 10 
กว่ำสำยพนัธุเ์ท่ำนัน้ ข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืง
นับร้อยๆ สำยพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศของ
ท้องถิ่นได้อย่ำงดี และบำงสำยพันธุ์
ที่มีคุณค ่ำทำงโภชนำกำรสูงนั้น 
ปัจจบุนัหำยไปจำกไร่นำเกอืบหมดแล้ว  
ข้ำวโพดกเ็ช่นกนั ทีป่ลกูกนัอยูท่กุวนันี้ 
เป็นสำยพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนำขึ้นมำ
ใหม่ ซึ่งเมื่อน�ำไปปลูกแล้วไม่เหมำะ 
ที่จะเก็บเมล็ดไว้ท�ำพันธุ์เพื่อปลูกใน
รุน่ต่อไป เพรำะมข้ีอบกพร่องในด้ำน
กำรเติบโตและผลผลิตไม่แน่นอน  
อนัเป็นธรรมชำตขิองพชืพนัธุล์กูผสม
ทั่วไป กำรใช้พันธุ์ลูกผสมนั้นอำจจะ
ดีในแง่ผลผลิต แต่ก็ท�ำให้เกษตรกร
ต้องพึ่งพิงตลำดมำก ซึ่งหมำยถึง
ต้นทุนที่สูงขึ้น

ที่จริง ทุกวันนี้ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ ไม่นิยมคัดเลือกและเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเหมือนในสมัย
ก่อน ทัง้นีเ้พรำะระบบกำรท�ำเกษตร
ในปัจจุบัน เกษตรกรมักจะขำย
ผลผลติทนัททีีเ่กบ็เกีย่วเสรจ็ เมือ่จะ
ปลูกรอบใหม่ก็ ไปซื้อเมล็ดพันธุ์จำก
ตลำด ดังนั้น ต้นทุนค่ำเมล็ดพันธุ์จึง
เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งได้ยำก ในกำรศกึษำ 
ชำวนำบ้ำนลุ่มบัว ต�ำบลบ้ำนโพธิ์ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบ
ว่ำทุนที่เกษตรกรจ่ำยเป็นค่ำเมล็ด
พันธุ์คิดเป็นร้อยละ 13 ของต้นทุน
ทั้งหมด (รูปที่ 1) 

ในกำรเลีย้งไก่ เป็ด และเลีย้ง
ปลำ เกษตรกรกม็ต้ีนทนุด้ำนพนัธุส์งู
เช่นกนั เนือ่งจำกพนัธุส์ตัว์มรีำคำแพง  
ในกำรศกึษำกำรเลีย้งไก่เนือ้พืน้เมอืง
พบว่ำมต้ีนทนุค่ำลกูไก่ตวัละ 6 บำท 

แต่ถ้ำเกษตรกรเลี้ยงแม่ไก่พันธุ์เพื่อ
เพำะพันธุ์ลูกไก่เอง จะมีต้นทุนค่ำ
ลูกไก่ตัวละ 5 บำท อย่ำงไรก็ตำม 
ต้นทนุทีม่ำกทีส่ดุในกำรเลีย้งสตัว์อยู่
ที่ค่ำอำหำรสัตว์ ซึ่งมีรำคำแพง

อาหารสัตว์ 

แม้ว่ำประเทศไทยจะสำมำรถ
ผลิตอำหำรสัตว์ ได้เกือบทุกชนิด  
แต่ปริมำณที่ผลิตได้ก็ยังไม่พอกับ 
ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ จึง
มีกำรน�ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำปีละหลำย
หมื่นล้ำนบำท เช่น ในปี 2552 ไทย
น�ำเข้ำอำหำรสัตว์ประเภทข้ำวโพด
มูลค่ำ 1 พันล้ำนบำท ถั่วเหลือง 2 
หมืน่ล้ำนบำท กำกถัว่เหลอืง 3 หมืน่
ล้ำนบำท และปลำป่น 63 ล้ำนบำท 
(ตำรำงที ่3) ถ้ำคดิรำคำทีเ่กษตรกร
ซื้อใช้ ในระดับฟำร์มแล้ว เพียงค่ำ
อำหำรสัตว์ก็เป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูง
มำกทเีดยีว ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่ำวคัซนี
ป้องกันโรค ค่ำโรงเรือน ค่ำแรงงำน 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีก 

รอยละ
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ชาวนา ชาวไร

ปจจุบัน 5 ปขางหนา 10 ปขางหนา

คาเครื่องจักรกล 
น้ำมัน 14%

คาจางไถ 
พนสารเคมี 

เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ 
13%

ปุย-สารเคมี
การเกษตร 32%

อินทรียวัตถุ 1%

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไร

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

อายุเฉลี่ย (ป)

65 ขึ้นไป
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ตารางที ่3 : ปรมิำณกำรใช้ ปรมิำณผลผลติ ปรมิำณน�ำเข้ำ และมลูค่ำน�ำเข้ำอำหำรสตัว์ โดยประมำณ พ.ศ. 2552

ปริมำณ: ตัน

ข้าวโพด ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ปลาป่น

ปริมำณกำรใช้ 4,787,562 18,630,000 2,902,692 556,021

ปริมำณผลผลิตในประเทศ 4,430,039 190,480 190,480 500,000

ปริมำณน�ำเข้ำ 291,863 1,534,551 2,076,634 1,839

มูลค่ำน�ำเข้ำโดยประมำณ (ล้ำนบำท) 1,000 20,000 30,000 63

ที่มา: คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ, 2554

รูปที่ 2: ปริมำณและมูลค่ำน�ำเข้ำปุ๋ยเคมี และสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 

ข้อสังเกต: ในปี 2551 มูลค่ำปุ๋ยน�ำเข้ำพุ่งขึ้นสูงมำก ทั้งที่ปริมำณน�ำเข้ำลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำนั้น (2550) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกรำคำปุ๋ยในประเทศผู้ส่งออกสูงขึ้น โดยเฉพำะจำกประเทศ
จีน ส่วนรำคำสำรเคมีน�ำเข้ำในปี 2552 ที่ลดลงทั้งที่ปริมำณเพิ่มขึ้นนั้น น่ำจะเกิดจำกรำคำสำรเคมีในตลำดต่ำงประเทศลดลง

ที่มา : ฝ่ำยวัตถุมีพิษ ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร 

ทกุวนันี ้ไม่ว่ำจะปลกูข้ำว หรอื
พืชอะไรก็ตำม ถ้ำ “ปุ๋ยไม่ถึง” และ 
“ยำไม่ถึง” ก็เกือบแน่นอนว่ำผลผลิต
จะตกต�่ำ กำรใช้ปุย๋เคมแีละสำรเคมี
กลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพรำะคุณภำพ
ดินแย่ลง ขณะที่ โรคพืชและแมลง
ศัตรูพืชมีมำกขึ้น (กำรปลูกพืช
เชิงเดี่ยวและปลูกปีละหลำยครั้งต่อ
เนือ่งกนัโดยไม่ทิง้ช่วงนำนพอสมควร 
เป็นสำเหตุอย่ำงหนึ่งที่ท�ำให้โรคพืช
และแมลงศัตรูพืชมีมำก) นอกจำกนี้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของ
กำรโฆษณำจำกบริษัทขำยปุ๋ยและ
เคมีกำรเกษตรจนเกิด “กระแส 
กำรใช้” ที่สร้ำงควำมรู้สึกว่ำ “ไม่ใช้
ไม่ได้” เพรำะ “ของมันเคยใช้” หรือ 
“ใครๆ เขำก็ใช้กันทั้งนั้น” เกษตรกร
มักจะวิตกว่ำผลผลิตของตัวเองจะ 
ไม่ดีถ้ำไม่ใช้ปุ๋ยและสำรเคมี ทั้งๆ ที่
อำจจะไม่มีควำมจ�ำเป็นเลย

ปุ ๋ยเคมีและสำรเคมีจึงเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่ขำดไม่ได้ ไปแล้วใน
เกษตรกระแสหลกัปัจจบุนั แต่ทัง้ปุย๋

และสำรเคมกีำรเกษตรนัน้ต้องสัง่เข้ำ
จำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด และ
รำคำแพง ปีหนึ่งๆ มีมูลค่ำน�ำเข้ำ
หลำยหมืน่ล้ำนบำท (รปูที ่2) ทัง้หมด
นี้คือภำระต้นทุนที่ผลักให้เกษตรกร
เป็นผูแ้บกรบัในทีส่ดุ กำรศกึษำต้นทนุ
กำรปลูกข้ำวของชำวนำที่จังหวัด
สุพรรณบุรีที่อ้ำงถึงข้ำงต้น (ข้อมูล
ในรูปที่ 1) รำยงำนว่ำ ค่ำปุ๋ยและ
สำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 1 
ใน 3 ของต้นทนุทัง้หมด สงูเป็นอนัดบั
ที่สอง รองจำกค่ำจ้ำงแรงงำน 
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ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไร

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)
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96 สขุภาพคนไทย 2555

สารเคมีท่วมไร่นา

อำจไม่เกินควำมจริงถ้ำจะบอกว่ำ เกษตรกระแสหลัก
ของไทยในปัจจุบันเป็น “เกษตรเคมี” เพรำะเกษตรกรไทยใช้
สำรเคมีมำก รำยงำนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2543 ระบุว่ำ ประเทศไทย
มเีนือ้ทีก่ำรเกษตรมำกเป็นอนัดบัที ่48 ของโลก แต่ใช้สำรเคมี
ก�ำจัดวัชพืชมำกเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และใช้สำรเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชมำกเป็นอันดับที่ 5 หำกค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำ 
ในช่วงเวลำประมำณ 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้ ปริมำณสำรเคมีเกษตร
ทกุชนดิที่ ไทยน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิม่ขึน้มำตลอดแล้ว อนัดบั
โลกในเรือ่งกำรใช้สำรเคมกีำรเกษตรของไทยอำจจะสงูขึน้กว่ำ
ที่รำยงำนไว้เมื่อกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำแล้วก็ได้ 

สำรเคมเีกษตรหลกัๆ ทีเ่กษตรกรใช้ได้แก่ สำรเคมกี�ำจดั
แมลง สำรเคมกี�ำจดัโรคพชื และสำรเคมกี�ำจดัวชัพชื ส่วนสำร
เคมปีระเภทอืน่มปีรมิำณน้อย ในช่วง 10 ปี ทีผ่่ำนมำนีป้รมิำณ
น�ำเข้ำสำรเคมีเพิ่มขึ้นตลอด เฉพำะอย่ำงยิ่ง ตั้งแต่ปี 2550 

3. วิกฤติเกษตรเคมี

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบจ�ำนวนทะเบียน 
กำรค ้ ำสำรเคมีก� ำจัดศัตรูพื ชของไทยกับ 
บำงประเทศในภูมิภำค

ประเทศ
สารออกฤทธิ์  

(ชนิด)
จ�านวนทะเบียน 

การค้าที่ ได้รบัอนญุาต

ไทย 439 27,126

จีน 600 20,000

เวียดนำม 886 3,423

มำเลเซีย 240 3,104

ศรีลังกำ 269 1,383

อินโดนีเซีย * 1,158

เมียนมำร์ * 818

ลำว 46 100

อินเดีย 194 *

* ไม่มีข้อมูล 
ที่มา: รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ, 2554

❝ประเทศไทยมีเนื้อที่การเกษตรมากเป็นอันดับ

ที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชมาก 

เป็นอนัดบัที ่4 ของโลก และใช้สารเคมกี�าจดัแมลง

ศัตรูพืชมากเป็นอันดับที่ 5❞
มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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97ความมัน่คงทางอาหาร

เป็นต้นมำ สำรเคมทีีน่�ำเข้ำมปีรมิำณ
เกิน 1 แสนตันทุกปี และเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ เฉพำะในช่วงเวลำ 8 ปี จำก
ปี 2545-2552 ปริมำณน�ำเข้ำสำร
เคมเีกษตรเพิม่ขึน้เกอืบ 200% ส่วน
มูลค่ำน�ำเข้ำก็เกิน 10,000 ล้ำนบำท
มำตั้งแต่ปี 2546 (ข้อมูลในรูปที่ 2) 

ประเทศไทยมปีรมิำณสำรเคมี
ทีข่ึน้ทะเบยีนกำรค้ำมำกกว่ำ 27,000 
รำยกำร อำจจะมำกทีส่ดุในโลก แต่
ที่แน่ๆ มำกกว่ำหลำยประเทศใน
ภูมิภำคเดียวกัน ดังข้อมูลในตำรำง
ที่ 4 สำรเคมีเหล่ำนี้ มีหลำยตัวที่มี
ผลกำรวิจัยบ่งชัดว่ำเป็นสำรที่เป็น
อนัตรำยร้ำยแรงต่อสขุภำพของมนษุย์  
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม บำงตัวเป็น
สำรก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คร่ำชีวิต
คนไทยมำกเป็นอนัดบัต้นๆ ในปัจจบุนั 
สำร เคมีที่ มี พิ ษรุ นแรง เหล ่ ำนี้ 
หลำยประเทศในโลกห้ำมใช้แล้ว แต่
ประเทศไทยยงัอนญุำตให้น�ำเข้ำและ
ยงัให้ขึน้ทะเบยีนกำรค้ำเพือ่จ�ำหน่ำย
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยไม่มมีำตรกำร
ควบคุมที่เข้มแข็งพอ 

มีสำรเคมี 4 ตัว คือ คาร์ โบ
ฟรูาน, เมโธมลิ, ไดโครโตฟอส, และ
อีพีเอ็น ที่นักวิชำกำร องค์กรเอกชน 
และเกษตรกรบำงกลุ่ม ได้เรียกร้อง
ให้ห้ำมน�ำเข้ำและห้ำมใช้มำหลำยปี
แล้ว เพรำะเห็นว่ำเป็นสำรเคมีที่มี
อนัตรำยร้ำยแรงต่อสขุภำพของมนษุย์  

นัก เพรำะคนที่ป่วยและตำยเพรำะ
ได้รบัสำรเคมกีำรเกษตรไม่ค่อยเป็น
ข่ำว ควำมรู้เรื่องนี้จึงจ�ำกัดอยู่ในวง
นกัวชิำกำรและผูท้ีส่นใจหรอืทีท่�ำงำน
ทำงด้ำนนีเ้ป็นหลกั ดงันัน้ ผลกระทบ 
ต่อสุขภำพเกษตรกรจึงเป็นภัยที่เกิด
ขึน้และด�ำรงอยูอ่ย่ำงเงยีบๆ อย่ำงไร
ก็ตำม ข้อมูลต่อไปนี้อำจท�ำให้เห็น
ภำพได้ชัดในระดับหนึ่ง

·	 ในปี 2550 ส�านกัโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ส�ำรวจกำร
สมัผสัสำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชืโดยกำร
ตรวจเลอืดเกษตรกรจ�ำนวน 89,376 
รำย พบผู้ที่อยู ่ ในภำวะเสี่ยงและ 
ไม่ปลอดภยัรวม 34,428 รำย คดิเป็น
ร้อยละ 38.5 

·	 ในปี 2554 หน่วยงำน
เดียวกันนั้นได้ส�ำรวจเพื่อประเมิน
ควำมเสีย่งของเกษตรกรอกีครัง้หนึง่ 
โดยให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงตอบ
แบบสอบถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำร
ใช้สำรเคมีและอำกำรที่เกิดหลัง 
กำรใช้ เพือ่ดวู่ำมสีภำพเสีย่งมำกน้อย
เพียงใด ข้อมูลเบื้องต้นชี้ ให้เห็นว่ำ 
จำกจ�ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทัง้หมด  
4,572 รำย พบว่ำ ผู้ที่มีควำมเสี่ยง
ในระดับต�่ำมีร้อยละ 47 ขณะที่ผู้ที่
มีควำมเสี่ยงตั้งแต่ระดับปำนกลำง
ไปจนถึงระดับสูงมีร้อยละ 53 แต่
เมือ่ดผูลกำรตรวจเลอืดของเกษตรกร

และท�ำลำยสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยัง 
ไม่เป็นผลส�ำเรจ็ (ดรูำยละเอยีดของ
สำรเคมทีัง้ 4 ชนดิ ได้ทีต่ำรำงแสดง
กำรใช้และพิษของยำก�ำจัดศัตรูพืช
อนัตรำย 4 ชนดิ ใน 10 สถำนกำรณ์
เด่นทำงสุขภำพ เรื่องที่ 7 "ค้ำนขึ้น
ทะเบียน 4 สำรเคมีอันตรำย," หน้ำ 
64)

แม้จะมีควำมเคลื่อนไหวที่จะ
ควบคุมกำรใช้สำรเคมีเกษตร แต่ก็
ยงัไม่เกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรม ในปี 2551 
มกีำรออกพระรำชบญัญตัวิตัถอุนัตรำย  
ก�ำหนดให้สำรเคมีที่ขึ้นทะเบียนกำร
ค้ำและอยู่ ในท้องตลำดทั้งหมด ณ 
เวลำนัน้ ต้องขึน้ทะเบยีนใหม่ให้เสรจ็
ภำยในวันที่ 22 สิงหำคม 2554  
มิฉะนั้นจะไม่ ได้รับอนุญำตให้ขำย 
ต่อไป แต่กลุ่มผู้ค้ำสำรเคมีเกษตรก็
ใช้มำตรกำรดือ้แพ่ง ขอยดืก�ำหนดกำร 
ขึ้นทะเบียนออกไป และได้รับกำร
ผ่อนผัน โดยให้สำรเคมีที่ผลิตออก
มำแล้วและอยู่ในร้ำนค้ำยงัจ�ำหน่ำย
ต่อไปได้อีก 2 ปี ยังไม่แน่ว่ำ เมื่อ
ครบก�ำหนด 2 ปีแล้ว ยังจะมีกำร
ยืดเวลำออกไปอีกหรือไม่

คือภัยเงียบของ

เกษตรกรและผู้บริโภค 

ผลกระทบของกำรใช้สำรเคมี
ต่อสุขภำพของเกษตรกรมีมำกน้อย
เพียงใด สังคมไม่ค่อยได้รับรู้เท่ำใด

❝ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สารเคมีที่น�าเข้ามีปริมาณเกิน 1 แสนตันทุกปี 

และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในช่วงเวลา 8 ปี จากปี 2545-2552  

ปริมาณน�าเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 200%  

ส่วนมูลค่าน�าเข้าก็เกิน 10,000 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2546❞
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กลุ่มเดียวกัน จ�ำนวน 2,742 รำย 
(เฉพำะผู้ที่สมัครใจตรวจเลือด) พบ
ว่ำ ผูท้ีอ่ยู่ในภำวะเสีย่งกบัผูท้ีม่คีวำม
เสี่ยงในระดับที่ ไม่ปลอดภัยรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งสูงกว่ำกำร
ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมเสียอีก 
(รูปที่ 3) 

·	 กำรศึกษำทำงระบำด
วทิยำ ซึง่วเิครำะห์ข้อมลูผูป่้วยในของ
โรงพยำบำลทั่วประเทศที่รำยงำน
เข ้ ำมำ ในระบบของกระทรวง
สำธำรณสุข ชี้ ให้เห็นว่ำ อัตราการ
เกิดโรคเนื่องจำกได ้รับสำรเคมี
กำรเกษตร (ทั้งจำกกำรท�ำเกษตร 
และจำกกำรฆ่ำตวัตำย) ต่อประชำกร 

100,000 คน อยู่ในระดับสูง คือ ใน
ปี 2549 เท่ำกับ 14.067, ปี 2550 
เท่ำกับ 18.256, ปี 2551 เท่ำกับ 
17.115, และปี 2552 เท่ำกบั 17.692 
และเมื่อค�ำนวณอัตราป่วยตาย ต่อ
ประชำกร 100,000 คนอนัเนือ่งจำก
ได้รบัสำรเคมกีำรเกษตรพบว่ำ สำร
เคมีที่มีอัตรำกำรป่วยตำยสูงสุดคือ
สำรเคมีก�ำจัดวัชพืชและสำรฆ่ำ 
เชื้อรำ (อัตรำป่วยตำย 14.9%)  
รองลงไปคือสำรก�ำจัดแมลงจ�ำพวก
ออร์กำโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต 
(6.2%) สำรก�ำจดัศตัรพูชือืน่ๆ (2.9%)  
สำรก�ำจดัหน ู(2.7%) สำรก�ำจดัแมลง 
อื่นๆ (1.4%) และสำรก�ำจัดแมลง

รูปที่ 3 : ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงระดับต่ำงๆ วัดจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจเลือด พ.ศ. 2554 

ที่มา: น.พ. พิบูล อิสสระพันธุ์, 2554
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2545 2546 25482547 2549 2550 2551 2552

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)
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33,554

9,116

11,341

11,135 11,360

ชนิดฮำโลจิเนต (0.6%) สำรเคมี
ทัง้หมดเหล่ำนี้ ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย
ในหมู่เกษตรกรไทย โดยเฉพำะใน
ภำคกลำงทีท่�ำกำรเกษตรแบบเข้มข้น 
ซึง่พบว่ำ 10 จงัหวดัทีม่กีำรเจบ็ป่วย
ด้วยโรคจำกสำรก�ำจดัศตัรพูชืสงูทีส่ดุ 
เกือบทั้งหมดอยู่ในภำคกลำง 

นอกจำก เกษตรกรแล ้ ว 
ผู้บริโภคก็เสี่ยงด้วย เพรำะมีกำร 
สุม่ตรวจพบสำรพษิตกค้ำงในผกัและ
ผลไม้ที่จ�ำหน่ำยในตลำดทั่วไปอยู่
เนืองๆ บำงครั้งก็พบสำรพิษตกค้ำง
ปริมำณมำกเกินระดับที่ปลอดภัย 
ท�ำให้ผู ้บริโภคเสี่ยงต่อกำรได้รับ 
สำรพิษด้วย 
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99ความมัน่คงทางอาหาร

4. เกษตรเชิงพาณิชย์เบียดขับเกษตรเพื่อการบริโภค

❝ถ้าครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนและท้องถิ่นท�าเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลัก 

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและท้องถิ่นก็จะลดลงด้วย  

เพราะจะต้องพึ่งพาอาหารหลายอย่างจากภายนอก❞

ความถดถอยของเกษตร 

เพื่อการบริโภค 

เกษตรกระแสหลักที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้เน้นกำร
ผลติเพือ่กนิเพือ่ใช้ ในครวัเรอืนเป็นส�ำคญั แต่เป็นเกษตร
เพื่อขำย ครัวเรือนเกษตรกรประเภทที่ ผลิตสิ่งที่ตัวเอง
กิน และกินสิ่งที่ตัวเองผลิตเป็นส่วนใหญ่ นั้น ถึงจะมีอยู่
ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ข้อมูลของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตรเมือ่ประมำณ 10 ปีมำแล้วแสดงว่ำ มคีรวัเรอืน 
เกษตรกรทั่วประเทศประมำณร้อยละ 30 เท่ำนั้น 
ที่ ใช้ผลผลิตจำกไร่นำเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
(ตำรำงที่ 5) เชื่อว่ำทุกวันนี้สัดส่วนนี้จะยิ่งน้อยลงไปอีก 

เกษตรที่มุ่งสนองตลำดนั้นเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว 
เกษตรกรผลิตอำหำรชนิดเดียวเป็นหลัก แต่กำรบริโภค
ในครัวเรือนนั้นต้องกำรอำหำรหลำกหลำยชนิด ดังนั้น 

ร่วมแรงแข็งขัน... ภำพโดย นพ.จอมพล มุสิกวงศ์
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เกษตรกรจงึต้องซือ้อำหำรส่วนใหญ่
เพือ่ให้เพยีงพอกบักำรบริโภคในครวั
เรอืน นีค่อืแนวโน้มกำรเกษตรไทยใน
ปัจจบุนั (เกษตรกระแสหลกั) สภำวะ
เช่นนี้ ครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตัวเอง 
ในด้ำนอำหำรได้น้อย ถ้ำครัวเรือน
ส่วนใหญ่ชมุชนและท้องถิน่ท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นหลัก ควำมมั่นคงทำง
อำหำรของชุมชนและท้องถิ่นก็จะ 
ลดลงด้วย เพรำะต้องพึ่งพำอำหำร
หลำยอย่ำงจำกภำยนอก นอกจำกนี้ 
เนื่องจำกต้องพึ่งตลำดมำก เกษตร
เชิงเดี่ยวจึงมีควำมเสี่ยงสูง เมื่อใด 
ที่รำคำในตลำดผันผวน (ซึ่งเป็น
ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อย) เกษตรกร
ก็เสี่ยงต่อกำรขำดทุน และอำจเป็น
หนี้สินได้ง่ำย 

ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม
อย่ำงเช ่นทุกวันนี้  กลุ ่มทุนและ 
ธุรกิจกำรเกษตรเข้ำมำมีบทบำทใน
กำรเกษตรมำกขึน้ และมกีำรผกูขำด
หลำยรูปแบบ ทั้งผูกขำดปัจจัยกำร
ผลติ และผกูขำดตลำดผลผลติ กลุม่
ทุนและธุรกิจกำรเกษตรเหล่ำนี้มีทั้ง

บริษัทยักษ์ ใหญ่ภำยในประเทศและ
บรรษทัข้ำมชำตจิำกต่ำงประเทศ ซึง่
มบีทบำทในระบบอำหำร ตัง้แต่ต้นน�ำ้ 
(กำรผลติ) ไปจนถงึกลำงน�ำ้ (แปรรปู
อำหำร) และปลำยน�้ำ (กำรตลำด) 

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์ ที่ท�ำธุรกิจด้ำน
อตุสำหกรรมเกษตรและอตุสำหกรรม
อำหำรไม่น้อยกว่ำ 40 บรษิทั (ประมำณ 
ร้อยละ 7 ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์) มเีงนิทนุจดทะเบยีน 
รวม 33,378 ล้ำนบำท (ข้อมูลเมื่อ
ต้นปี 2555) ทั้งนี้ ยังไม่รวมบริษัท
ที่ ไม่ได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์  
ซึ่งน่ำจะมีมำกกว่ำนี้อีกหลำยเท่ำ 

ในแง่หนึ่ง กำรที่กลุ่มทุนและ
ธุรกิจกำรเกษตรเข้ำไปมีบทบำทใน
กำรผลติโดยตรง อำจจะมองว่ำเป็น
ผลดี เพรำะธุรกิจเหล่ำนี้มีเงินทุน 
ปัจจัยกำรผลิต และเทคโนโลยี สูง
กว่ำเกษตรกรรำยย่อย จึงย่อมจะ
สำมำรถผลิตอำหำรได้ดีกว่ำ ทั้งใน
ด้ำนปริมำณและคุณภำพ ที่จริง 
อำหำรหลำยอย่ำงทีป่ระเทศไทยผลติ
ได้มำกและส่งออกเป็นกอบเป็นก�ำ 
ทุกวันนี้ เช่น ไก่ กุ้ง ข้ำวโพดอ่อน 
สบัปะรดกระป๋อง กลุม่ธรุกจิกำรเกษตร 
มีส่วนอย่ำงมำก ในแง่นี้ประโยชน์
อำจจะได้แก่ประเทศโดยรวม และ 
ผูบ้ริโภคกอ็ำจมส่ีวนด้วยไม่มำกกน้็อย

แต่ในอีกแง่หนึ่ง กำรที่ธุรกิจ
เหล่ำนี้เข้ำมำเกี่ยวข้องโดยตรงใน
ระบบกำรผลิตอำหำรได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเกษตรกรรำยย่อย ซึง่
เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ในระบบเกษตร
ของไทย กำรผูกขำดของกลุ่มทุนใน
ธุรกิจกำรเกษตร และกำรที่กลุ่มทุน

เหล่ำนี้เข้ำไปครอบครองปัจจัยกำร
ผลิตที่ส�ำคัญคือที่ดิน ได้เบียดขับ
เกษตรกรรำยย่อยที่อ่อนแอกว่ำให้
หลดุออกไปจำกระบบกำรผลติอำหำร
มำกขึ้นเรื่อยๆ 

เกษตรพันธสัญญา : 

สิทธิท�านาบนหลัง

เกษตรกร?

กลุ่มทุนและธุรกิจกำรเกษตร
นั้นฉลำดพอที่จะไม่ท�ำกำรผลิตด้วย
ตวัเองในทกุเรือ่ง แต่จะใช้วธิที�ำสญัญำ 
กบัเกษตรรำยย่อย เพือ่ให้ผลติสนิค้ำ
เกษตรให้ ตำมเงื่อนไขด้ำนปริมำณ
และคุณภำพที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ 
โดยบริษัทจะให้กำรสนับสนุนอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ขึ้นอยู่
กบัเงือ่นไขทีจ่ะก�ำหนด ระบบเกษตร
แบบนี้เป็นที่รู้จักกันในนำม “เกษตร
พันธสัญญำ” (contract farming) 
กำรสนบัสนนุจำกบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็น
พันธุ ์พืช/พันธุ ์สัตว์ ปุ ๋ย สำรเคมี  
ทนุ ควำมรู ้เทคโนโลย ีหรอือปุกรณ์
กำรผลติอืน่ๆ กต็ำม เนือ้แท้แล้วกค็อื 
“หนี”้ ทีเ่กษตรกรต้องช�ำระหลงัจำก
เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง ดังนั้น ใน
ระบบเกษตรพันธสัญญำเกษตรกร 
จึงเป็นลูกหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น

จ�ำนวนเกษตรกรในระบบ
เกษตรพนัธสญัญำในปัจจบุนั ยงัไม่มี
ตัวเลขที่ชัดเจน เอกสำรที่ ไม่ได้อ้ำง
แหล่งข้อมลูชิน้หนึง่บอกว่ำมปีระมำณ 
160,000 รำย ขณะที่นักวิชำกำร
อิสระท่ำนหนึ่งประมำณว่ำมีรำว 
300,000 รำย และจ�ำนวนก็มี 
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ตารางที่ 5 : ร้อยละของครัวเรือน
ที่ ใช้ผลผลิตในไร่นำเพื่อบริโภคใน 
ครัวเรือนเป็นหลัก ปีเพำะปลูก 
2544/2545

ภาค ร้อยละ

อีสำน 37.2

เหนือ 23.2

กลำง 39.8

ใต้ 6.4

ทั่วประเทศ 29.7

ที่มา: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2546
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101ความมัน่คงทางอาหาร

ข้อดีของเกษตรพันธสัญญำ 
คอื บรษิทัผูร้บัซือ้มัน่ใจว่ำจะได้ผลผลติ 
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด  
ในปรมิำณ รำคำ และเวลำทีต้่องกำร 
ส่วนเกษตรกรก็ ได้ควำมมั่นใจด้ำน
ตลำดที่จะรับซื้อผลผลิต และใน 
บำงกรณกีม็ัน่ใจด้ำนรำคำด้วย ถ้ำดู
ตำมนี้ก็จะเห็นว่ำเกษตรพันธสัญญำ
นัน้น่ำจะเป็นประโยชน์กบัทัง้สองฝ่ำย 
(win-win) แต่ควำมจริงเรื่องนี้มี
ปัญหำซับซ้อนมำกกว่ำนั้น 

ในกำรท�ำสัญญำนั้น ไม่ว่ำจะ
เป็นสัญญำแบบปำกเปล่ำโดยไม่มี
เอกสำร (พบมำกในกรณีกำรผลิต
พืช) หรือสัญญำที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร (พบมำกในกรณีผลิตสัตว์-
เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ฯลฯ) เงื่อนไข
เกือบทั้ งหมดจะถูกก�ำหนดโดย 

ทำงบริษัท หรือตัวแทน/นำยหน้ำ
ของบริษัท ข้อนี้ท�ำให้เกษตรกรตก
อยู่ในฐำนะทีเ่สยีเปรยีบตัง้แต่เริม่ต้น 
แม้บำงกรณเีกษตรกรอำจจะต่อรอง
ได้บ้ำง แต่ก็เป็นกำรต่อรองที่คู่กรณี
อยู่ในฐำนะที่ต่ำงกัน ดังนั้น ในทำง
ปฏิบัติเกษตรกรจึงเป็นฝ่ำยที่ต้อง 
แบกรบัควำมเสีย่งมำกกว่ำ เนือ่งจำก
ขำดประสบกำรณ์ ขำดควำมรู ้หรอื
เนื่องจำกภัยธรรมชำติที่ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ (เช่น ฝนแล้ง น�้ำท่วม 
พำยุถล่ม โรคระบำด) หำกผลผลิต
ออกมำไม่ตรงตำมที่ระบุในสัญญำ 
กอ็ำจถกูปฏเิสธกำรรบัซือ้ หรอืถกูกด
รำคำ หรอืถ้ำบรษิทัมำรบัซือ้ผลผลติ
ล่ำช้ำ ต้นทนุกจ็ะเพิม่ขึน้ ซึง่หมำยถงึ
ก�ำไรจะลดลง หรอืในกรณทีีเ่ลวร้ำย
ก็ขำดทุน

แม ้ว ่ ำ เกษตรกรในระบบ 
พนัธสญัญำบำงส่วนจะประสบควำม
ส�ำเรจ็ แต่กม็ีไม่น้อยทีล้่มเหลว หลำย
ครวัเรอืนต้องถอนตวัออกจำกระบบนี้  
(แบบเจบ็แล้วจบ) แต่หลำยครวัเรอืน
แม้ล้มเหลวแล้วกย็งัถกู (บรษิทั) ปลกุ
ให้สู้ต่อด้วยหวังจะพลิกฟื้นขึ้นมำใช้
หนี้ ได้ (เจ็บแล้วไม่จบ) บำงรำยติด
อยู่ในบ่วงแห่งหนีจ้นหมดตวัและสญู
เสียทรัพยำกรกำรเกษตรของครัว
เรือน เกษตรพันธสัญญำจึงไม่ต่ำง
อะไรกับการได้สิทธิท�านาบนหลัง
เกษตรกร โดยมเีกษตรกรเป็นเสมอืน
แรงงานรับจ้างในที่ดินของตัวเอง 

เกษตรพันธสัญญำ อำจช่วย
ให้ประเทศไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น  
แต่ผลผลิตเหล่ำนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิด 
ควำมมั่นคงทำงอำหำรในครัวเรือน
ของเกษตรกรเท่ำที่ควร 

5. วิกฤติแรงงานภาคเกษตร

โครงสร้างแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนไป

ปัจจบุนั แม้จ�ำนวนแรงงำนไทยโดยรวมจะเพิม่ขึน้ แต่แรงงำนในภำค
เกษตรกลบัลดลง การส�ารวจภาวะการท�างาน (ไตรมำส 3) ของส�ำนกังำน
สถิติแห่งชำติ ชี้ ให้เห็นว่ำ ในช่วงเวลำ 25 ปี จำกปี 2528-2553 สัดส่วน
ของแรงงำนในภำคเกษตรลดลงจำกร้อยละ 68 เหลือร้อยละ 41  
ขณะเดียวกันแรงงำนภำคเกษตรก็มีแนวโน้มเป็นแรงงำนสูงอำยุมำกขึ้น  
โดยมีอำยุเฉลีย่สงูขึ้นจำก 32 ปเีป็น 42 ปี (ข้อมูลกำรวิจยัของมลูนธิชิีววิถี 
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ในปี 
2551-52 รำยงำนอำยุเฉลี่ยของเกษตรกรเท่ำกับ 45 ปี และ 51 ปี ตำม
ล�ำดับ) กำรที่แรงงำนภำคเกษตรมีอำยุสูงขึ้นนั้น สำเหตุหนึ่งมำจำกกำรที่
ประชำกรประเทศไทยโดยรวมเป็นประชำกรสูงอำยุมำกขึ้น แต่อีกสำเหตุ
หนึง่มำจำกกำรทีค่นรุน่ใหม่เลอืกท�ำอำชพีเกษตรน้อยลง แรงงำนส่วนใหญ่
ในภำคเกษตรจึงเป็นแรงงำนที่อำยุมำก ดังข้อมูลในรูปที่ 4 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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102 สขุภาพคนไทย 2555

รูปที่ 4 : อำยุเฉลี่ยเกษตรกรไทย และแรงงำนในภำคเกษตรจ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2528-2553

ที่มา: โครงกำรส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร ไตรมำส 3 (ประมวลผลด้วยควำมเอื้อเฟื้อจำก ส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ)

ชาวนา ชาวไร

5 ปขางหนา 10 ปขางหนา

คาเครื่องจักรกล 
น้ำมัน 14%

คาจางไถ 
พนสารเคมี 

เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ 

การเกษตร 32%

อินทรียวัตถุ 1%

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

46.8

36.7 30.7

18.7

25.3

ต่ำ ปานกลาง

อายุเฉลี่ย (ป) รอยละ รอยละ

คอนขางสูง สูง สรุปไมได ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ไมปลอดภัย
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อายุเฉลี่ย รอยละ 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ขึ้นไป

67.6

31.7

63.4

33.5

37.1

51.7

38.8

48.6

41.7

42.6

42.7
35.4

25.1

17.2
13.5

6.8

2.0

32.4

25.5

18.7

12.8

8.3

2.3
3.1

10.5

16.6

25.2 24.7

24.3
19.5

11.2

3.5 6.0

12.6

20.0
42.7

25.6 24.5
42.7
18.0
16.2
12.1

5.8

40.7
22.3

13.116.8

มองในแง่หนึง่กำรทีเ่กษตรกร
มอีำยมุำกขึน้อำจจะเป็นผลด ีเพรำะ
เกษตรกรในวัยผู้ ใหญ่มักจะเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์มำก และอดทนสูง 
เหมำะกบังำนด้ำนกำรเกษตร แต่ถ้ำ
มองในแง่ของกำรสบืทอดวถิชีวีติ โดย
เฉพำะในระดับครัวเรือน และชุมชน
แล้ว ควำมเปลี่ยนแปลงนี้อำจจะ 
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำง
อำหำรได้ เว้นแต่จะมีกำรปรับตัว 
ที่เหมำะสม 

ความยากจนและหนีส้นิ :  

ปัญหาใหญ่ของ

เกษตรกร

เกษตรกร = คนจน? 

แม้ประเทศไทยจะประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรลดสัดส่วนคนจน
โดยรวมลงได้มำกพอสมควรในช่วง
เวลำหลำยสบิปีทีผ่่ำนมำ แต่สดัส่วน
คนจนในภำคเกษตรก็ ไม่ ได้ลดลง 
มำกนัก ดังจะเห็นว่ำ ในปี 2545 
คนจนในภำคเกษตรมีเกือบร้อยละ 

20 และในช่วง 5 ปี ต่อมำ (2549) 
สัดส่วนนี้ลดค่อนข้ำงมำก เหลือรำว
ร้อยละ 12 แต่หลังจำกนั้นสัดส่วน
แทบจะไม่ลดลงเลย จนถึงปี 2552 
สัดส่วนก็ยังอยู่ระดับสูงกว่ำร้อยละ 
10 เล็กน้อย ขณะที่นอกภำคเกษตร
สัดส่วนคนจนต�่ำกว ่ำร ้อยละ 5  
มำตลอด โดยเหตุที่แรงงำนในภำค
เกษตรเป็นแรงงำนที่มีกำรศึกษำต�่ำ 
ภำคกำรเกษตรจงึมมีลูค่ำกำรผลติต�ำ่ 
ดงันัน้คนจนส่วนใหญ่ หรอืรำว 2 ใน 
3 จึงกระจุกอยู่ ในภำคกำรผลิตนี้ 
ประมำณว่ำมีเกษตรกรยำกจนรำว 
660,000 คนที่ ไม่มีที่ดินท�ำกินของ
ตนเอง ต้องเช่ำทีด่นิของคนอืน่ หรอื
ต้องรับจ้ำงคนอื่นเลี้ยงชีพ 

ตำมข้อมลูของส�ำนกังำนสถติิ
แห่งชำต ิเกษตรกรส่วนใหญ่มหีนีส้นิ 
และประมำณร้อยละ 60 ของหนีส้นิ
นั้นเป็นหนี้ที่กู้มำเพื่อท�ำกำรเกษตร 
โดยมมีลูค่ำหนีส้นิเพือ่กำรเกษตรรวม
แล้วกว่ำ 360,000 ล้ำนบำท รำว
ร้อยละ 63 ของหนี้เหล่ำนี้กู้มำจำก
ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 7 เป็น
หนี้นอกระบบ และร้อยละ 10 เป็น
หนี้ที่กู้จำกกองทุนหมู่บ้ำน ที่เหลือ
เป็นหนี้จำกแหล่งอื่น

ควำมยำกจนและหนี้สินของ
แรงงำนในภำคเกษตรสะท้อนให้เหน็
ถึงควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้ ซึ่ง
เชื่อมโยงไปถึงควำมเหลื่อมล�้ำทำง
โครงสร้ำงในหลำยมิติ สภำพเช่นนี้
เสี่ยงต่อกำรสูญเสียควำมมั่นคงใน
ระบบกำรผลิตอำหำรของประเทศ
เป็นอย่ำงมำก เว้นแต่จะมีกำรปรับ
ตัวที่เหมำะสมในภำคเกษตร

เกษตรกรพันธุ์ ใหม่? 

กำรศกึษำของส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ เรื่อง วิถีชีวิตชาวนา
ภาคกลางและการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (2553)  
ชี้ ให้เหน็ว่ำวถิกีำรท�ำนำของเกษตรกร
อำจจะเปลีย่นไป เกษตรกรแบบเดมิ
มีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น “เกษตรกร
ก้ำวหน้ำ” หรือเป็น “ชำวนำไฮเทค” 
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รูปที่ 5 : ชำวนำภำคกลำงมองตัวเองอย่ำงไร

ที่มา: สุริยนต์ ธัญกิจจำนุกิจ และคณะ, 2553

รอยละ
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ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)
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มำกขึ้น และเป็น “เกษตรกรนักธุรกิจ” ในที่สุด ประเภท
หลงันีค้วำมจรงิแล้วอำจถอืว่ำเป็น “นกัธรุกจิกำรเกษตร” 
หรอืเกษตรกรพนัธุ์ ใหม่ทีท่�ำนำโดย “มอืและเท้ำไม่เป้ือน
โคลน” หรอืแทบไม่ได้สมัผสัต้นข้ำวเลย แต่ใช้วธิบีรหิำร
จัดกำรทำงธุรกิจ โดยจ้ำง “ผู้เชี่ยวชำญ” ด�ำเนินกำรให้
ในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่กำรเตรยีมดนิ ไปจนถงึกำรเกบ็เกีย่ว
และขำยผลผลิต และสั่งงำนผ่ำนทำงเครื่องมือสื่อสำร
สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ดเูหมอืนว่ำ เกษตรกรพนัธุ์ ใหม่ จะเริม่เกดิขึน้แล้ว
ในชำวนำแถบลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง ดังรำยงำน 
ในกำรศกึษำทีอ้่ำงถงึข้ำงต้น ซึง่พบว่ำ มชีำวนำประเภท
นกัธรุกจิกำรเกษตรอยูร่ำวร้อยละ 2 และเมือ่ให้มองภำพ
ตัวเองในอนำคต ชำวนำส่วนใหญ่มองตัวเองว่ำ ในอีก 
5-10 ปี ข้ำงหน้ำ พวกเขำคดิว่ำจะเป็น เกษตรกรก้าวหน้า
และนักธุรกิจการเกษตร (รูปที่ 5) นี่อำจสะท้อนให้เห็น
ทศิทำงของกำรเปลีย่นแปลงในภำคเกษตรได้ในระดบัหนึง่ 

เป็นกำรยำกทีจ่ะคำดกำรณ์ว่ำ กำรปรบัตวัในทศิทำง 
ดังกล่ำวนั้นจะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมมั่นคงของระบบ 
กำรผลิตอำหำรของชำติ
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6. ผลกระทบจากวิกฤติพลังงาน

ประเทศไทยต้องพึ่งพลังงำน
ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเกอืบทัง้หมด  
โดยมีมูลค่ำน�ำเข้ำปีหนึ่งๆ เป็นเงิน
มหำศำล เช่น ในปี 2551 มมีลูค่ำถงึ
กว่ำ 1 ล้ำนล้ำนบำท หรือประมำณ
ร้อยละ 11 ของ GDP ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำทุกครั้งที่เกิดวิกฤติพลังงำน 
ก็มักจะส่งผลกระทบถึงต้นทุนกำร
ผลิตทำงกำรเกษตรของไทยด้วย 
เพรำะ เ กษตรกรส ่ ว นม ำก ใ ช ้
เครื่ อ งจั กร ในกำรท� ำ ไร ่ ท� ำนำ  
นอกจำกนี้ รำคำพลังงำนที่สูงขึ้นยัง
ดงึให้รำคำปุย๋เคมสีงูขึน้ด้วย เพรำะ
ปุ๋ยเคมีสูตรส�ำคัญต้องใช้สำรที่ ได้
จำกกระบวนกำรกลัน่น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ
เป็นส่วนผสม ต้นทุนกำรเกษตรจึง
สูงขึ้นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เนื่องจำกรำคำเชื้อเพลิงใน
ตลำดโลกปรบัตวัสงูขึน้ทกุปี ประกอบ
กบัมคีวำมวติกกนัว่ำ วนัหนึง่เชือ้เพลงิ
ที่ ได้จำกฟอสซลิ ซึง่เป็นแหล่งส�ำคญั

ของเชื้อเพลิงที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน 
จะหมดไปจำกโลก ประเทศต่ำงๆ 
รวมทั้งประเทศไทยจึงเริ่มหันมำใช้
พลังงำนทำงเลือก ทดแทนพลังงำน
จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล ท�ำให้มีกำร 
น�ำเอำพชือำหำรบำงอย่ำง เช่น อ้อย 
มันส�ำปะหลัง และปำล์มน�้ำมัน ไป
ผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นส่วนผสม 
ในน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือเอำไปผลิต
เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมำกขึ้น 

รฐับำลไทยเองกว็ำงเป้ำหมำย
ไว้ว่ำ ในปี 2565 จะเพิ่มกำรผลิต
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีม่ส่ีวนผสมเอทำนอล
เป็นวันละ 9 ล้ำนลิตร (ปัจจุบัน
ประมำณ 1 ล้ำนลิตร) และเพิ่มกำร
ผลติไบโอดเีซลไม่น้อยกว่ำวนัละ 4.5 
ล้ำนลิตร (ปัจจุบัน 1.4 ล้ำนลิตร) 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวนอกจำกจะท�ำให้
พชืทีค่วรจะเอำมำท�ำเป็นอำหำร ต้อง
ถูกแบ่งไปผลิตเป็นพลังงำนแล้ว ยัง
จะท�ำให้พืน้ทีป่ลกูพชือำหำรลดลงด้วย

ข้อมูลจำก สถิติการเกษตร
ของประเทศไทย ปี 2552 แสดงว่ำ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – 2552 พื้นที่
ปลูกปำล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ 
จำกประมำณ 1.7 ล้ำนไร่ เป็น 3.9 
ล้ำนไร่ อ้อยเพิม่จำก 5.5 ล้ำนไร่เป็น 
6.0 ล้ำนไร่ มันส�ำปะหลังเพิ่มจำก 
6.9 ล้ำนไร่เป็น 8.6 ล้ำนไร่ จึงค่อน
ข้ำงแน่นอนว่ำควำมต้องกำรพืชเพื่อ
ผลิตพลังงำนที่เพิ่มขึ้นในอนำคตจะ
แย่งพื้นที่ปลูกพืชอำหำรไปไม่น้อยที
เดียว 

ในระยะยำววกิฤตพิลงังำนจงึ
อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำง
อำหำร เพื่อลดผลกระทบนี้ รัฐบำล
จะต้องมีมำตรกำรที่เหมำะสมใน 
กำรสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงควำม
ต้องกำรพืชอำหำรกับพืชพลังงำน 
ครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรเองก็
จ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่ำงเหมำะสม
ด้วย โดยเฉพำะควรลดกำรท�ำเกษตร
ที่ ใช้พลังงำนมำกๆ 
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7. การเปิดเสรีการค้า : โอกาสที่มาพร้อมภัยคุกคาม

อัตรำต�่ำกว่ำปกติ ตำมข้อตกลง  
นี่อำจถือว่ำเป็นประโยชน์ส�ำหรับทั้ง
ผูผ้ลติและผูบ้ริโภคในประเทศ แต่ใน
อีกแง่หนึ่ง กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ
อำจเป็นสิ่งคุกคำมสินค้ำเกษตรไทย
บำงชนิด โดยเฉพำะเมื่อสินค้ำชนิด
เดียวกันจำกประเทศที่มีค่ำแรงงำน
ถูกกว่ำ หรือมีสินค้ำคุณภำพดีกว่ำ 
เข้ำมำแข่งขนัในตลำดภำยในประเทศ 
ภำยใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกำรเปิด
เสรีกำรค้ำ ผลกระทบด้ำนลบย่อม
หลีกเลี่ยงได้ยำก 

ตวัอย่ำงทีช่ดัเจนจะเหน็ได้จำก
กรณกีระเทยีมจำกประเทศจนี ซึง่น�ำ
เข้ำหลังจำกเปิดเสรีกำรค้ำไทย-จีน 
(เริม่มผีลมำตัง้แต่ปี 2546) กระเทยีม
จำกจนีมรีำคำถกูกว่ำกระเทยีมทีป่ลกู
ในประเทศมำก ผลคอืเกษตรกรปลกู
กระเทยีมในภำคเหนอืของไทยจ�ำนวน
มำกขำดทุนย่อยยับ ถึงขนำดต้อง
ละทิง้อำชพีทีท่�ำมำนำนกม็ ีนอกจำก
นี ้ผลไม้เมอืงหนำวจำกประเทศจนีที่
มีคุณภำพดีกว่ำ แต่รำคำต่ำงจำก 
ผลไม้เมืองหนำวที่ปลูกในประเทศ 
ไม่มำกนกั ยงัส่งผลกระทบอย่ำงส�ำคญั 
ต่อวงกำรปลูกผลไม้เมืองหนำวใน
ประเทศซึ่งยังอยู ่ ในระยะเริ่มต้น  
กำรเปิดเสรกีำรค้ำกบัออสเตรเลยีกม็ี 
ผลกระทบท�ำนองเดียวกันนี้ แต่เกิด
กับเกษตรกรเลี้ยงโคนม เนื่องจำก
ผลิตภัณฑ์นมคุณภำพดีกว่ำที่น�ำเข้ำ
จำกออสเตรเลยีภำยใต้ข้อตกลงกำร
ค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลยี (เริม่มผีลปี 
2548) ท�ำให้อตุสำหกรรมเลีย้งโคนม

ผลกระทบจาก 

การแข่งขันและ 

การอุดหนุนสินค้า

ประเทศไทยเป็นสมำชิกของ
องค์กำรกำรค้ำโลก เช่นเดยีวกบัประ
เทศอืน่ๆ ในช่วงเวลำประมำณ 10 ปี
มำนี ้ไทยได้เข้ำร่วมในเขตกำรค้ำเสรี 
(เอฟทีเอ) กับประเทศในภูมิภำค
อำเซียน ภำยใต้ข้อตกลงเขตกำรค้ำ
เสรอีำเซยีน (AFTA) และยทุธศำสตร์ 
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้ำพระยำ-แม่โขง (ACMECS) และ
ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศ
เพือ่นบ้ำนในภมูภิำคอำเซยีนกจ็ะเป็น
ชมุชนทำงเศรษฐกจิเดยีวกนั (AEC) 
ท�ำนองเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป 
ส่วนนอกภมูภิำคอำเซยีนนัน้ไทยกเ็ปิด
เขตกำรค้ำเสรกีบัหลำยประเทศแล้ว 
เช่น กับจีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และญี่ปุ ่น นอกจำกนี้  
ไทยยงัอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำท�ำควำม
ตกลงกำรค้ำเสรกีบัอกีหลำยประเทศ 
รวมทั้งสหรัฐอเมริกำด้วย กำรเปิด
เสรทีำงกำรค้ำจะท�ำให้เงนิทนุ ปัจจยั
กำรผลติ สนิค้ำ และแรงงำนเคลือ่น
ย้ำยผ่ำนพรมแดนประเทศได้อย่ำง
เสรีมำกขึ้น

ในแง่หนึง่ กำรเปิดเสรกีำรค้ำ 
อำจจะท�ำให้สนิค้ำและเครือ่งอปุโภค
บริโภคหลำยอย่ำงมรีำคำถกูลง และ
สินค้ำไทยก็มี โอกำสไปแข่งขันใน
ตลำดต่ำงประเทศได้มำกขึน้ เนือ่งจำก 
สินค้ำจะไม่ถูกเก็บภำษี หรือเก็บใน

และอตุสำหกรรมเกีย่วกบันมภำยใน
ประเทศซึ่งก�ำลังเติบโตต้องปรับ
ตัวอย่ำงแรงเพื่อควำมอยู่รอด 

กำรอดุหนนุสนิค้ำเกษตรกเ็ป็น
ปัญหำหนึ่งที่สืบเนื่องมำจำกกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
และมผีลกระทบต่อเกษตรกรไทยบำง
กลุม่ ประเดน็ทีช่ดัเจนคอืกำรอดุหนนุ
สินค้ำเกษตรจำกประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ตัวอย่ำงเช่น สหรัฐอเมริกำซึ่ง
เป็นคูแ่ข่งส�ำคญัรำยหนึง่ของไทยใน
ตลำดข้ำวโลก มีงบประมำณและ
ระบบกำรอุดหนุนสินค้ำเกษตรด้วย
มำตรกำรที่ซับซ้อน เพรำะถ้ำไม่มี 
กำรอุดหนุนเลยสินค้ำเกษตรของ
สหรัฐอเมริกำจะแข ่งขันได ้ยำก 
ในตลำดโลก เพรำะมีรำคำสูงอัน
เนื่องจำกค่ำแรงในสหรัฐอเมริกำสูง 
ผูเ้ชีย่วชำญเรือ่งกำรส่งออกข้ำวรำย
หนึ่งกล่ำวว่ำ หำกสหรัฐอเมริกำ 
ไม่อดุหนนุเกษตรกรปลกูข้ำวของเขำ 
คนไทยจะขำยข้ำวในตลำดโลกและ
ตลำดในสหรัฐอเมริกำได้ปริมำณ 
มำกขึน้ และได้รำคำสงูกว่ำทีเ่ป็นอยู่
ในปัจจุบันนี้มำก 

ที่ วิ ต ก กั น อ ย ่ ำ ง หนึ่ ง คื อ 
นโยบำยควำมมัน่คงทำงอำหำรของ
ไทยเพือ่รบัมอืกบัเรือ่งนีย้งัไม่ชดัเจน
เพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีมำตรกำรที่
จะคุม้ครองเกษตรกร และมำตรกำร
ทำงสขุอนำมยัเข้มแขง็พอทีจ่ะประกนั
ได้อย่ำงมั่นใจว่ำประชำชนผู้บริโภค
จะไม่ ได้รับผลกระทบจำกกระแส 
กำรค้ำโลกนี้ 
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เสี่ยงต่อการสูญเสีย

พันธุ์พืช

นกัวชิำกำรและกลุม่เกษตรกร
จ�ำนวนมำกกังวลว่ำ กำรเปิดเสรี 
กำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำทำง
อุตสำหกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีชีวภำพ
สงู เช่น สหรฐัอเมรกิำ หรอืญีปุ่น่นัน้ 
หำกไม่ด�ำเนนิกำรอย่ำงรอบคอบอำจ
น�ำไปสู่กำรสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็น
มรดกทำงกำรเกษตรทีม่ค่ีำได้ เพรำะ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
เหล่ำนัน้อำจอำศยัช่องโหว่ของกตกิำ
กำรค้ำโลก เช่น เรือ่งข้อตกลงเกีย่วกบั 
ทรพัย์สนิทำงปัญญำ และกตกิำอืน่ๆ 
เพื่อด�ำเนินกำรจดสิทธิบัตรครอบ
ครองพันธุ์พืชที่พัฒนำขึ้นมำได้ และ
ผูกขำดเป็นของตนเอง ทั้งนี้ โดยไม่
ค�ำนงึว่ำพนัธุพ์ชืใหม่นัน้จะพฒันำจำก
เชือ้พนัธุท์ี่ ได้มำจำกประเทศใด หรอื
แหล่งทำงภูมิศำสตร์ ใด เช่น อำจ
พัฒนำพันธุ์ข้ำวชนิดใหม่ขึ้นมำจำก
เชือ้พนัธุข้์ำวหอมมะลขิองไทย เป็นต้น 

กรณีนี้เห็นได้จำกกำรที่นัก
วชิำกำรในสหรฐัอเมรกิำพยำยำมจะ
จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำวที่ปรับปรุงมำ
จำกเชื้อพันธุ์ข้ำวหอมมะลิของไทย 
เมือ่ประมำณ พ.ศ. 2544 แต่ถกูฝ่ำย
ไทยประท้วงอย่ำงรุนแรง เรื่องจึง
ระงับไป 

แ ต ่ นั ก วิ ช ำ ก ำ ร เ ชื่ อ ว ่ ำ
สหรัฐอเมริกำจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น 
เพรำะมแีนวโน้มว่ำในกำรเจรจำเปิด
เสรีกำรค้ำไทย-สหรัฐอเมริกำซึ่งจะ
มีต่อไปนั้น ทำงฝ่ำยสหรัฐอเมริกำ
คงจะพยำยำมใช้เวทีกำรเจรจำบีบ
ให้ฝ่ำยไทยยอมรับใน 2 เรื่อง คือ 
(1) ให้ยอมรับกำรใช้ กฎหมาย

เครื่องหมายการค้า แทนกำรใช้ 
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ใน
กำรปกป้องพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์ และ 
(2) ให้เข้ำเป็น ภาคอีนสุญัญายปูอฟว์ 
(The International Union for the 
Protection of New Varieties of 
Plants -- UPOV) ทั้งนี้ เนื่องจำก
กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ และ
อนุสัญญำยูปอฟว์นั้น จะเปิดโอกำส
ให้สำมำรถจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์
สตัว์ทีพ่ฒันำขึน้มำใหม่ได้ โดยไม่ตดิ
ปัญหำเรือ่งแหล่งทีม่ำของเชือ้พนัธุท์ี่
ระบไุว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสิง่บ่งชีท้ำง
ภมูศิำสตร์ สหรฐัอเมรกิำได้ท�ำเช่นนี้
ในกำรเจรจำกำรค้ำเสรีกับหลำย
ประเทศส�ำเร็จมำแล้ว จึงเชื่อว่ำ 
จะท�ำเช่นเดียวกันในกำรเจรจำกับ
ประเทศไทย ซึ่งจะด�ำเนินกำรต่อไป
ในอนำคต (กำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
ไทย-สหรัฐอเมริกำ เริ่มในปี 2547 
แต่ภำยหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร 
ปี 2549 ในประเทศไทย กำรเจรจำ
หยุดชะงักไป และยังไม่มีควำม 
คืบหน้ำจนถึงปัจจุบัน) 

ถ้ำสหรัฐอเมริกำผลักดันให้
ไทยยอมรับเงื่อนไข 2 ข้อข้ำงต้น 

ได้ส�ำเร็จ กำรจดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำว
ทีพ่ฒันำมำจำกเชือ้พนัธุข้์ำวหอมมะลิ
ของไทย (ซึ่งนักวิชำกำรของสหรัฐ- 
อเมรกิำได้เริม่ท�ำมำแล้ว) อำจจะเป็น
ไปได้ โดยไม่น่ำเกลียด ตลำดข้ำว 
หอมมะลิไทยในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมี
ปริมำณรำว 200,000 ตันต่อปีก็จะ
มปัีญหำแน่นอน แม้ปัจจบุนักม็ปัีญหำ
อยู่บ้ำงแล้ว อันเนื่องจำกกำรแอบ
อ้ำงใช้ชื่อข้ำวหอมมะลิ (จัสมินไรซ์) 
ส�ำหรบัข้ำวเมลด็ยำวทีป่ลกูในสหรฐั-
อเมริกำเอง (กรอบที่ 2) 

อธิปไตยทางอาหาร 

เริ่มถูกคุกคาม

วิกฤติอำหำรที่เกิดขึ้นในโลก
หลำยครัง้ทีผ่่ำนมำ ไม่ว่ำจะเนือ่งจำก
ภยัธรรมชำต ิเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง 
หรอืเพรำะวกิฤตเิศรษฐกจิโลกกต็ำม 
ได้ส่งผลให้รำคำอำหำรพุง่สงูขึน้ เมือ่
บวกกับวิกฤติพลังงำน และวิกฤติ
ภำวะโลกร้อนแล้ว ท�ำให้ประเทศ
ร�ำ่รวยบำงประเทศ ทัง้ในยโุรป อเมรกิำ  
เอเชยี และตะวนัออกกลำง แสวงหำ
หนทำงสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำร
ให้แก่ประชำชนในประเทศของตน 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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อนาคตข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สุด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่ในยุคที่
ไทยจะเปิดเสรทีางการค้ากบัประเทศทีก้่าวหน้าทางเทคโนโลยชีวีภาพอย่างสหรฐัอเมรกิา 
อนาคตของข้าวหอมมะลิก�าลังน่าเป็นห่วง

ข้ำวหอมมะลิ มีชื่อเรียกเป็นทำงกำรว่ำ “ข้ำวขำวดอกมะลิ 105” มีพื้นที่ปลูกประมำณ  
1 ใน 4 ของพืน้ทีป่ลกูข้ำวของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในภำคอสีำนและภำคเหนอืบำงส่วน เป็นพนัธุข้์ำว
ที่เหมำะกับดินประเภทดินทรำยและมีอินทรียวัตถุต�่ำ ดังนั้น พื้นที่แถบทุ่งกุลำร้องไห้ ซึ่งได้ชื่อว่ำ
เป็นดินแดนที่กันดำรแห้งแล้ง จึงเป็นสวรรค์ของข้ำวหอมมะลิ

นอกจำกได้รำคำดี ในตลำดภำยในประเทศแล้ว ข้ำวหอมมะลิยังเป็นที่นิยมในตลำด 
ต่ำงประเทศอย่ำงมำก ท�ำให้มปีรมิำณและมลูค่ำส่งออกสงูทกุปี เช่น ในปี 2547 ปรมิำณส่งออก 
2,279,621 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 35,572.03 ล้ำนบำท แต่เพรำะคุณภำพที่ดีที่สุดในโลกนี้เอง  
จึงมีบำงประเทศจ้องจะฮุบเอำข้ำวหอมมะลิเป็นสมบัติของตัวเอง โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ 

ตอนแรก สหรัฐอเมริกำใช้วิธีแอบอ้ำงชื่อข้ำวหอมมะลิ โดยอนุญำตให้อุตสำหกรรมข้ำว
ขำยข้ำวเมลด็ยำวพนัธุ์ ใดก็ได้ทีป่ลกูในประเทศภำยใต้ชือ่ “จสัมนิไรซ์” (ข้ำวหอมมะล)ิ เรือ่งนีเ้กดิ
เมือ่ปี 2542 ทัง้นี ้สหรฐัอเมรกิำอ้ำงว่ำบรษิทัในประเทศของตนได้จดทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ไว้แล้ว ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “จัสมะติ” และอ้ำงว่ำเป็นข้ำวหอมมะลิที่ปลูกในรัฐเท็กซัส 
รัฐบำลไทยและคนไทยประท้วง แต่ไม่เป็นผล ข้ำวที่แอบอ้ำงชื่อข้ำวไทยจึงยังขำยได้ต่อไป

ต่อมำสหรัฐอเมริกำเริ่มด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้ำวหอมมะลิให้
ปลกูในสหรฐัอเมรกิำให้ได้ โดยน�ำเอำพนัธกุรรมข้ำวหอมมะลขิองไทยไปพฒันำ และอ้ำงว่ำ ได้เชือ้ 
พันธุกรรมข้ำวหอมมะลิมำจำกสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ (IRRI) ในฟิลิปปินส์ แต่ไม่พบหลักฐำน
กำรลงนำมในสญัญำเคลือ่นย้ำยพนัธกุรรมข้ำวนีแ้ต่อย่ำงใด ส่อเจตนำว่ำสหรฐัอเมรกิำจะจดสทิธิ
บตัรข้ำวทีป่รบัปรงุจำกพนัธกุรรมข้ำวหอมมะลขิองไทยให้เป็นสมบตัขิองตนเองให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ยอมรับไม่ ได้ตำมกติกำระหว่ำงประเทศ เกษตรกรและประชำชนไทยเดินขบวนประท้วง 
แสดงควำมไม่พอใจไปยังสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ ในที่สุดฝ่ำยสหรัฐอเมริกำรับปำก
ว่ำจะไม่จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำวซึ่งปรับปรุงจำกข้ำวหอมมะลิของไทย เรื่องดูเหมือนจะจบแค่นั้น

แต่ช้ำก่อน... ในกำรเจรจำตกลงเปิดเสรทีำงกำรค้ำกบัไทย นกัวชิำกำรเชือ่ว่ำสหรฐัอเมรกิำ
จะพยำยำมกดดันไทยให้ยอมยกระดับกำรคุ ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้ทัดเทียมกับ 
กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยของตน และให้กำรคุ้มครองสิทธิบัตรครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 
ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เหมือนที่ท�ำมำแล้วในกำรเจรจำเปิดเขตกำรค้ำเสรีกับหลำยประเทศ 
(ไทยห้ำมไม่ ให้จดสิทธิบัตรพืชและสัตว์ แต่มีกฎหมำยคุ้มครองพืชและสัตว์เป็นกำรเฉพำะ)  
นอกจำกนีส้หรฐัอเมรกิำมแีนวโน้มจะกดดนัให้ไทยเข้ำเป็นภำครีะหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม้ครอง 
พนัธุพ์ชืใหม่ (อนสุญัญำยปูอฟว์) พร้อมกบัเรยีกร้องให้มกีำรใช้กฎหมำยว่ำด้วยเครือ่งหมำยกำรค้ำ
แทนกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ถ้ำได้ทั้งหมดตำมนี้ จะท�ำให้ควำม
พยำยำมจดสิทธิบัตรข้ำวหอมมะลิโดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกำเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น 

ถ้าสหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรข้าวที่พัฒนาจากพันธุกรรมข้าวหอมมะลิส�าเร็จ  
ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งไปขายในตลาดสหรัฐอเมริกา ปีละประมาณ 200,000 ตัน  
จะมีปัญหาแน่นอน เพราะต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรตามกฎหมายของเขา แม้วันนี้จะยัง 
จดสทิธบิตัรไม่ได้ แต่ข้าวหอมมะลกิถ็กูคูแ่ข่งแอบอ้างชือ่อยูแ่ล้ว อนาคตข้าวหอมมะลิไทย
จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ที่มา: สรุปจำก วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ, 2554, น. 94-126 
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หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อกำรนี้คือ กำรใช้
ประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีทรัพยำกร
กำรเกษตรอดุมสมบรูณ์เป็นฐำนกำร
ผลติอำหำร เพือ่ส่งไปเลีย้งประชำชน
ในประเทศของตน ประเทศไทยเป็น
เป้ำหมำยส�ำคัญแห่งหนึ่งในเรื่องนี้ 

ทีผ่่ำนมำ มคีวำมพยำยำมของ
ต่ำงประเทศทีจ่ะใช้ประเทศไทยเป็น
ฐำนผลติอำหำร 2 รปูแบบ คอื กำร
เข้ำมำร่วมมอืกบักลุม่ทนุหรอืตวัแทน
ในประเทศไทย ผลิตอำหำรผ่ำน
ระบบเกษตรพันธสัญญำ วิธีนี้เริ่มมี
มำหลำยปีแล้ว โดยกลุม่ทนุจำกต่ำง
ประเทศไม่ต้องเป็นเจ้ำของปัจจยักำร
ผลิต เช่น ที่ดิน และไม่ต้องท�ำกำร
ผลิตเอง แต่ใช้เกษตรกรในท้องถิ่น
เป็นผู้ผลิต โดยมีตัวแทน (นอมินี) 
ช่วยจัดกำรให้ (นั่นคือ เกษตรพันธ-
สัญญำ) กลุ่มทุนจำกญี่ปุ่นใช้วิธีนี้ ใน
ประเทศไทย และในเวยีดนำม (และ
อำจจะรวมถึงประเทศอื่นในภูมิภำค
อำเซยีนด้วย) อกีรปูแบบหนึง่คอืกำร
เข้ำมำกว้ำนซื้อ หรือเช่ำที่ดินท�ำกำร

เกษตรโดยมีสัญญำเช่ำระยะยำว 
(ผ่ำนตัวแทน ซึ่งอำจเป็นบุคคลหรือ
นติบิคุคล) ลงทนุท�ำกำรผลติอำหำร
เพือ่ส่งไปขำยในประเทศของตน หรอื
ส่งไปขำยท�ำรำยได้ ในตลำดโลก 

แน่นอนว่ำ กลุ่มทุนจำกต่ำง
ประเทศย่อมเลอืกพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ 
และมีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
ทีด่ ีเช่นในแถบลุม่น�ำ้เจ้ำพระยำ วธินีี้ 
ทีด่นิจะอยู่ในกำรครอบครองของกลุม่
ทุนต่ำงประเทศนำน หรือตลอดไป 
ดังมีข่ำวกลุ่มทุนจำกไต้หวัน และ 
จำกบำงประเทศในตะวันออกกลำง 
พยำยำมเข้ำมำหำที่ดินเพื่อลงทุน
ท�ำกำรเกษตรในประเทศไทย โดย
ผ่ำนตวัแทนในไทย ประเทศจนีกเ็คย
เสนอจะเข้ำมำขอเช่ำพื้นที่บริเวณ 
ทุ ่งกุลำร้องไห้ ในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพื่อปลูกข้ำวหอมมะลิ 
ส่งไปขำยให้คนในประเทศของตน 

ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่ำ ปัจจุบัน
มีที่ดินทำงกำรเกษตรตกไปอยู ่ ใน

ครอบครองของต่ำงประเทศแล้ว
เท่ำไร แต่ดเูหมอืนว่ำต่ำงชำติได้เริม่
แทรกตัวเข้ำมำแล้วด้วยกลยุทธ์ที่ 
แนบเนียน และนี่อำจเป็นกำรเบียด
ขบัเกษตรกรไทยจ�ำนวนหนึง่ให้ตกไป
จำกเวทีกำรผลิตอำหำรในที่สุด 

ผ ล ลั พ ธ ์ โ ด ย ต ร ง ข อ ง
สถำนกำรณ์เช่นนี ้นอกจำกท�ำให้ทีด่นิ
ทำงกำรเกษตรถูกต่ำงชำติเข้ำมำใช้
ประโยชน์ โดยคนไทยได้รบัส่วนแบ่ง
น้อยนิดแล้ว (และส่วนใหญ่ของส่วน
แบ่งนัน้จะตกอยู่ในมอืของคนจ�ำนวน
น้อยทีร่่วมมอืกบัต่ำงประเทศเท่ำนัน้) 
ต่ำงชำติที่เข้ำมำท�ำกำรผลิตแบบนี้
ยังมำแย่งใช ้ โครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรเกษตร เช่น ระบบชลประทำน 
กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ที่ ไทย
ลงทนุสร้ำงขึน้มำ โดยทีเ่ขำไม่มส่ีวน
ด้วยเลย ประโยชน์ที่ ไทยจะได้จึง 
ไม่คุ ้มกับส่วนที่เสียไป นอกจำกนี้  
อธิปไตยทำงอำหำรของชำติยังถูก
คุกคำมด้วย

❝การเปิดเสรีการค้ากับประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมซึ่งมี 

เทคโนโลยีชีวภาพสูง...หากไม่ด�าเนินการอย่างรอบคอบอาจน�าไปสู ่

การสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็นมรดกทางการเกษตรที่มีค่าได้❞ 
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สู่ความมั่นคง 

ทางอาหาร

สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นบอก 

ให้ทราบว่า ระบบเกษตรไทยปัจจุบัน

มีทั้งสิ่งท้าทายและโอกาส ค�าถาม 

คือ แล้วสังคมควรจะท�าอะไรบ้าง?

เนือ่งจำกเป้ำหมำยส�ำคญัของ
ควำมมัน่คงทำงอำหำร คอืกำรผลติ
อำหำรทีม่คีณุภำพให้ได้เพยีงพอกบั
ควำมต้องกำรบริโภคของทุกคน ใน
ทุกสถำนกำรณ์ ด้วยระบบกำรผลิต
ที่ปลอดภัย ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 
และเกษตรกรผู้ผลิตเองก็มีชีวิตและ
สงัคมทีม่ัน่คง ดงันัน้ ในสถานการณ์
ทีเ่ป็นอยูส่�าหรบัประเทศไทยปัจจบุนั 
สิ่งที่ดีที่สุดที่ต ้องท�า คือ ปฏิรูป
การเกษตร 

ในที่นี้จะเสนอเฉพำะประเด็น
ที่ เห็นว ่ำน ่ำจะน�ำไปสู ่กำรปฏิรูป
กำรเกษตร เพื่อเป็นแนวทำงให้
สำธำรณะได้ช่วยกันหำข้อสรุปที่ 
คมชัดยิ่งขึ้นต่อไป 

1. ปฏิรูปการถือครองที่ดิน 

เกษตรกรจ�ำนวนหลำยแสน
ครัวเรือนไร้ที่ท�ำกิน หรือมีที่ท�ำกิน 
ไม่พอ และมีแนวโน้มว่ำเกษตรกร 
กลุม่นีจ้ะเพิม่จ�ำนวนมำกขึน้ในอนำคต 

กำรกระจำยที่ดินด้วยมำตรกำรที่
เหมำะสมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วน 
มำตรกำรส�ำคัญอย่ำงหนึ่งที่คณะ
กรรมกำรปฏริปู และคณะกรรมกำร
อำหำรแห่งชำติเสนอไว้ คือกำร 
ใช้มำตรกำรทำงภำษี และกำรเข้ำ
แทรกแซงกลไกตลำดที่ดินผ่ำนทำง 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินเพื่อ
การเกษตรแห่งชาติ และ ธนาคาร
ทีด่นิ นอกจำกนี ้จะต้องมรีะบบข้อมลู
ทีด่นิทีท่นัสมยั จ�ำกดัเพดำนขนำดถอื
ครองทีด่นิประเภทต่ำงๆ เพือ่ป้องกนั
กำรผูกขำด กำรปฏิรูปกำรถือครอง
ที่ดินนั้น จะต้องก�ำหนดเป็นวำระ 
แห่งชำติ 

2. บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร 

พัฒนำดิน น�้ำ และป่ำไม้ ให้
มคีณุภำพ เหมำะสมกบัควำมต้องกำร
ของกำรผลิตอำหำร จัดหำแหล่งน�้ำ
ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช ้ทรัพยำกรดินและน�้ำอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรอนรุกัษ์ป่ำต้นน�ำ้ ป่ำชำยเลน และ
ป่ำชุมชน และปรับปรุงคุณภำพดิน
และน�ำ้เพือ่กำรเกษตรให้อยู่ในสภำพ

ที่ดี สนับสนุนระบบกำรผลิตอำหำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และเกษตรทำงเลือก
รปูแบบอืน่ๆ ให้แพร่หลำยกว้ำงขวำง 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

อาหาร 

ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้ำง
นวตักรรม และน�ำเอำเทคโนโลย ีรวม
ทั้งปัจจัยกำรผลิตที่มีอยู่ ในท้องถิ่น 
มำใช้ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรผลิต และมีอ�ำนำจต่อรองใน
ตลำด ก�ำหนดพื้นที่ท�ำกำรเกษตร 
(zoning) ให้เหมำะสมกับสภำพ
ทรัพยำกร ควำมต้องกำรในสังคม 
และวิถีชีวิตของชุมชน 

4. สร้างความปลอดภัยในระบบ

การผลิตอาหาร 

ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร 
ห้ำมน�ำเข้ำและห้ำมใช้สำรเคมทีีม่พีษิ
ร้ำยแรง มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้
สำรเคมี ในกำรเกษตร รวมทั้ง
มำตรกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำง
ในผกัและผลไม้อย่ำงเข้มงวดสม�ำ่เสมอ  
ลดกำรน�ำเข้ำสำรเคมีและปุ๋ยเคมี

❝ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบัน  

สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องท�าคือปฏิรูปการเกษตร❞
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การเกษตร พร้อมกบัส่งเสรมิการผลติ 
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

5. สร้างความสมดุล 

พัฒนาให้เกิดความสมดุล
ระหว่างเกษตรเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนและชุมชน  
ซึง่เน้นความหลากหลายของผลผลติ  
กบัเกษตรเชงิพาณชิย์ทีเ่น้นการผลติ 
เพื่อสนองความต้องการของตลาด 
ด�าเนนิการให้เกดิความสมดลุระหว่าง
การผลิตพืชอาหารกับพืชพลังงาน 
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการ
พื้นที่เพาะปลูกพืชมากขึ้นในอนาคต

6. ท� าอาชีพการเกษตรให ้มี 

ความมั่นคง 

อาชีพเกษตรต้องมีรายได้
เพยีงพอแก่การเลีย้งชพี และเกษตรกร 
ในฐานะผู ้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้ง
ประเทศต้องมีหลักประกันที่จะมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีมศีกัดิศ์รีไม่น้อยกว่า
ผู้ประกอบอาชีพอื่น เพื่อจูงใจคนรุ่น
ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ฝีมอืเข้าสูอ่าชพีการเกษตร มมีาตรการ
ทีเ่ป็นรปูธรรมและยัง่ยนืเพือ่ลดต้นทนุ
และเพิม่รายได้ของเกษตรกร ส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศให้

เข้มแข็งและหลากหลาย เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่แก่ผลผลติ และลดการพึง่
พิงการส่งออกสินค้าเกษตร 

7. ส ่งเสริมเกษตรที่ เอื้อต ่อ 

ความมั่นคงทางอาหาร 

มุ่งให้ครัวเรือน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นหน่วยผลิตอาหารที่พึ่ง
ตนเองได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมเกษตรที่เอื้อต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน
แง่ของชนิดอาหารและสายพันธุ์พืช
และสตัว์ อนรุกัษ์และพฒันาสายพนัธุ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น มีคุณค่า
ทางโภชนาการและคณุค่าทางสมนุไพร 

8. ปรับปรุงระบบการกระจาย 

อาหารที่มีประสิทธิภาพ 

กระจายอาหารสู ่ผู ้บริ โภค
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ประชาชน 
สามารถเข้าถงึอาหารได้สะดวก โดย
การปรับปรุงใน 2 ด้านหลัก คือ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเรว็ และราคาต�า่ เช่น การขนส่ง
ระบบราง และปรับปรุงกลไกตลาด 
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารได้ ใน
ราคาที่เป็นธรรม ปราศจากการ
ครอบง�าและการผูกขาด 

9. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด

ห่วงโซ่อาหาร 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
คณุภาพดนิ น�า้ และการใช้ทรพัยากร
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่
ความรู้และการท�าเกษตรที่ ได้ผลดี 
ไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสม วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้ดีขึ้น
อยู่เสมอ เพิ่มทุนการศึกษาวิจัยด้าน
การเกษตรทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 

10. ก�าหนดนโยบายและแผนงาน

ด้านอาหารของชาติที่ประชาชน 

มีส่วนร่วม 

สร้างมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อวางกรอบในการพัฒนาเกษตร
ของชาติ และกรอบความปลอดภัย
ทางอาหาร มีมาตรการรับมือวิกฤติ
อาหาร ในยามเกิดภัยพิบัติ เกิดโรค
ระบาด หรือเมื่อโลกเกิดวิกฤติ และ
มมีาตรการปกป้องผลประโยชน์ของ
เกษตรกรอย่างเพยีงพอ ภายใต้ความ
สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
และการเปิดเสรีการค้า 

แม้รายได้จากภาคเกษตรจะมสีดัส่วนเพยีงไม่ถงึร้อยละ 10 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) แต่ภาคเกษตรกม็คีวามส�าคญัสงูยิง่ ส�าคญัยิง่กว่ารายได้ทีเ่ป็นเมด็เงนิหรอืทรพัย์สนิใดๆ เพราะ
คณุค่าจรงิแท้ของภาคเกษตรไม่ได้อยูท่ีเ่งนิ แต่อยูท่ีก่ารผลติอาหารหล่อเลีย้งชวีติมนษุย์ เกษตรจงึเป็น 
“ฐานของชีวิต” ซึ่งรองรับสุขภาวะและเชื่อมร้อยทุกมิติเข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในยคุที่ โลกก�าลงัหวัน่ไหวเพราะวกิฤตทิางอาหารซึง่เกดิถีข่ึน้อย่างเช่นทกุวนันี ้สงัคมทีม่คีวามมัน่คง 
ทางอาหารคอื สงัคมทีร่�่ารวยและมอี�านาจ แต่ถ้าเกษตรซึง่เป็นฐานใหญ่ของระบบผลติอาหารไม่มัน่คง 
ชีวิตคนก็ไม่มั่นคง สังคมก็ไม่มั่นคง แม้จะมีเงินทองหรือสมบัติอื่นมากมายก็ตาม สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง
มายา อาหารและสุขภาพต่างหากคือของจริงส�าหรับชีวิต
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4 ชนิด”. เอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำร กำรเฝ้ำระวังสำรเคมีทำงเกษตร 
16-17 มิถุนำยน 2554. 

5. เพิ่งอ้ำง.
6. “แกะรอย 6 ยักษ์ ใหญ่ ค้ำสำรเคมีข้ำมชำติ”, อ้ำงแล้ว.
7. “ชงภำษีพิเศษ บ.เคมีพิษ ท�ำกองทุนรักษำชำวนำ”. คมชัดลึก. 21 พฤศจิกำยน 2554.
8. เพิ่งอ้ำง.
9. “9 กฎเหล็ก ห้ำมผ่ำน 4 สำรพิษ เปิดใจ อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร”. คมชัดลึก.  

22 กันยำยน 2554
10. “เครือข่ำยเกษตรบุกกระทรวง จี้ยกเลิกสำรเคมี 4 ชนิด”. อ้ำงแล้ว.
11. “2 สมำคมยักษ์คุมเคมีเกษตรหมื่นล้ำน”. คมชัดลึก. 30 พฤศจิกำยน 2554.
12. “จับตำสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชขำดหนัก ชี้ขึ้นทะเบียนไม่ทัน 22 ส.ค. ตำม กม.”. ASTV 

ผู้จัดการรายวัน. 18 เมษำยน 2554.
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13. “กรมวิชำกำรเกษตรเสนอเลิกน�ำเข้ำสำรเคมีอันตรำย 4 ชนิด”. http://news.thaipbs.
or.th. 10 กันยำยน 2554.

14. “พิษสำรเคมีตกค้ำง วำระชำติ วำระชีวิตคนไทย”. ไทยโพสต์. 6 กุมภำพันธ์ 2554.

8. ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
1. “กำรแพทย์แผนไทยในยคุแห่งอรณุรุง่”. ASTV ผูจ้ดัการรายวนั. 16 และ 24 กมุภำพนัธ์ 

2554.
2. โครงกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง. “ประวัติเวชกรรมแผนไทย”. www.

ttmp.ru.ac.th/km/ประวัติเวชกรรมแผนไทย.htm.
3. “กว่ำจะมำเป็นกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก”. สยามรัฐ.  

7 ตุลำคม 2554.
4. มลูนธิสิขุภำพไทย. “บญัชยีำหลกัแห่งชำตจิำกสมนุไพร”. สบืค้นจำก www.thaihof.org/

page/บัญชียำหลักแห่งชำติจำกสมุนไพร
5. “กลัวสมุนไพรไทยสูญพันธุ์ สธ.เร่งแผนคุ้มครอง”. ไทยรัฐ. 14 พฤศจิกำยน 2554.
6. “ขึน้ทะเบยีนรบัรองหมอพืน้บ้ำนป้องกนัสญูหำย ต่ำงชำตฮิบุ”. คมชดัลกึ. 25 พฤศจกิำยน 

2554.
7. “วิทยำ ดันใช้แพทย์แผนไทยทุกรพ. หวังลดน�ำเข้ำยำนอกปีละ 5 พันล้ำน”. โพสต์ทูเดย์. 

1 กันยำยน 2554.
8. “จีต้ัง้สถำบนัยำแผนไทยอุม้ผูป้ระกอบกำร เพิม่ศกัยภำพแข่งตลำดอำฟต้ำ”. ฐานเศรษฐกจิ. 

22-24 กันยำยน 2554.
9. “อึง้ คนไทยใช้ยำมลูค่ำสงูกว่ำ 1.3 แสนล้ำนบำท”. ASTV ผูจ้ดัการรายวนั. 19 สงิหำคม 

2554.
10. วิชัย โชควิวัฒน (บรรณำธิกำร). กระชากหน้ากากธุรกิจยาข้ามชาติ. แพทย์หญิงมำร์

เชีย แอนเจลล์ (เขียน). กรุงเทพฯ: หมอชำวบ้ำน, 2549.
11. วิชัย โชควิวัฒน (บรรณำธิกำร). อุบายขายโรค. เรย์ มอยนิฮำน และอลัน คำสเซลล์ 

(เขียน). กรุงเทพฯ: หมอชำวบ้ำน, 2550.
12. “จุดตัดส�ำคัญสมุนไพรยำไทยแห่งชำติ”. ASTV ผู้จัดการรายวัน. 20 เมษำยน 2553.
13. สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ. “โรงพยำบำลแพทย์แผนไทยแห่งแรก ปฏิรูประบบสุขภำพ

ชุมชน-คนไทย”. 5 พฤษภำคม 2553. สืบค้นจำก www.gotoknow.org/blogs/
posts/372009.

14. “ตั้งรพ.แพทย์แผนไทยแห่งแรก เพิ่มทำงเลือก-อนุรักษ์ภูมิปัญญำ”. กรุงเทพธุรกิจ. 29 
มีนำคม 2553.

15. “สธ.เปิดรพ.แผนไทย 9 แห่ง”. ไทยโพสต์. 24 มีนำคม 2554.
16. “กำรแพทย์แผนไทย”. www.th.wikipedia.org/wiki/กำรแพทย์แผนไทย.
17. “ไทยกบัทรพัย์สนิภมูปัิญญำ ควำมรู้ ไม่ทนักลโกงของผูฉ้วยโอกำส”. 2 สงิหำคม 2550. 

สืบค้นจำก http://www.oknation.net/blog/buzz/2007/08/02/entry-1
18. “ภูมิปัญญำไทยยังเสี่ยงถูกต่ำงชำติฮุบ จับตำ 13 สมุนไพร-นวด-ฤำษีดัดตนถูกลอบ 

จดทะเบียน”. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 4 พฤษภำคม 2552. สืบค้นจำก http://
www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000049489.

19. “เร่งออกกฎหมำยสกัดฉกภูมิปัญญำไทย จี้ท�ำฐำนข้อมูลภูมิปัญญำไทย”. ไทยโพสต์.  
5 กันยำยน 2554.

20. “จุดตัดส�ำคัญสมุนไพรยำไทยแห่งชำติ”. อ้ำงแล้ว.
21. "‘ไทย’ ผูน้�ำกำรแพทย์ดัง้เดมิอำเซยีน มติิใหม่ทำงกำรแพทย์ทำงเลอืกระหว่ำงประเทศ". 

ASTV ผู้จัดการรายวัน. 24 สิงหำคม 2554.

9. บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ ไม่ถูกตอบ?
1. ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี. หนังสือเวียนเลขที่ นร 0504/ว172 เรื่องกำรจัดท�ำ 

บัตรประจ�ำตัวประชำชนแบบอเนกประสงค์. 11 กรกฎำคม 2546.
2. สัมภำษณ์ โดยทีมงำนสุขภำพคนไทย เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2555.
3. พระรำชกฤษฎีกำให้ ใช้ค�ำน�ำหน้ำนำมสตรี พ.ศ. 2460.
4. มำตรำ 6 ทวิ วรรคแรก บัตรให้ ใช้ ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอำยุแปดปีนับแต่วันเกิด

ของผู้ถือบัตรที่ถึงก�ำหนดภำยหลังจำกวันออกบัตร
5. มำตรำ 5 วรรคแรก ผู้มีสัญชำติไทยซึ่งมีอำยุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

บริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้ำนต้องมีบัตรตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัตินี้
6. “มท. ดีเดย์ 10 ก.ค.ท�ำบัตร ปชช.เด็ก 7 ปี”. คมชัดลึก. 6 กรกฎำคม 2554.
7. “ดีเดย์ 10 ก.ค. ท�ำบัตรประชำชนเด็ก จัดรถบริกำรถึงโรงเรียน”. 8 กรกฎำคม 2554. 

สืบค้นจำก http://hilight.kapook.com/view/58807.
8. “เดก็ชนเผ่ำม้งท�ำบตัรประชำชน ท่ำมกลำงบรรยำกำศคกึคกั”. http://www.thainews70.

com. 11 กรกฎำคม 2554.
9. ““7 ขวบ” ตัวตนเด็กไทย ได้เวลำบัตรประชำชนรุ่นใหม่”. ASTV ผู้จัดการรายวัน.  

5 กรกฎำคม 2554.
10. “เดินหน้ำ 7 ขวบท�ำบัตรประชำชน เด็กหรือผู้ ใหญ่ ใครได้ประโยชน์”. http://www.

phoncharoen.net. 8 กรกฎำคม 2554.
11. “ควำมพิลึกของสังคมไทย เมื่อเด็ก 1 ขวบ (จะ) มีบัตรประชำชน”. ASTV ผู้จัดการ

รายวัน. 11 ตุลำคม 2554.
12. “เดินหน้ำ 7 ขวบท�ำบัตรประชำชน เด็กหรือผู้ ใหญ่ ใครได้ประโยชน์”. อ้ำงแล้ว.
13. “ก�ำชบัเข้ม ’ทะเบยีนรำษฎร’ สกดัเดก็ต่ำงด้ำวสวมบตัรปชช.”. คมชดัลกึ. 12 พฤษภำคม 

2554.

10. BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ต่อระบบสุขภาพ

1. ดวงกมล สจิรวัฒนำกุล. “ดันแผน “เมดิคัล ฮับ” ดึงผู้ป่วยนอก สร้ำงไทย “ศูนย์กลำง
สุขภำพโลก””. กรุงเทพธุรกิจ. 6 พฤษภำคม 2553.

2. “สบส. เน้นนโยบำย 4 ด้ำนผลักดัน Medical Hub”. มติชน. 24 กันยำยน 2553.
3. เป็นองค์กรภำยใต้มลูนธิสิถำบนัวจิยันโยบำยเศรษฐกจิกำรคลงั ในกำรก�ำกบัของกระทรวง

กำรคลัง
4. “BOI จ้ำงคลังศึกษำยกระดับสิทธิประโยชน์ดันไทยเมดิคอลฮับ”. ประชาชาติธุรกิจ. 11 

สิงหำคม 2553.
5. “บอร์ดบีโอไอยกเครือ่ง เอือ้ลงทนุอตุสำหกรรมสขุภำพ”. ไทยรฐั. 25 พฤศจกิำยน 2553.
6. ““อัมมำร” ด่ำเปิง “เมดิคัลฮับ” ไอเดียเลวที่สุด ท�ำระบบสำธำรณสุขไทยป่วน”.  

ไทยโพสต์. 30 ตุลำคม 2553.
7. “เสนอตั้งกองทุน “เมดิคัลฮับ””. มติชน. 25 พฤศจิกำยน 2553.
8. “ชี้นโยบำยอุตสำหกรรมสุขภำพขัดรัฐธรรมนูญ สช. ห่วงเร่งธุรกิจโตกระทบคนไทย- 

ชงเข้ำ คสช. 24 ธ.ค.”. คมชัดลึก. 9 ธันวำคม 2553.
9. “นำยกฯ สั่งระงับ BOI ธุรกิจ รพ.”. ไทยโพสต์. 25 ธันวำคม 2553.
10. “วำงเกณฑ์อุตฯ สุขภำพ 4 ด้ำน สถำนพยำบำล-บริษัทยำมีเฮ”. มติชน. 30 มิถุนำยน 

2554.
11. ดวงกมล สจิรวัฒนำกุล. “สช. ชงกรอบลงทุนอุตฯ สุขภำพ เบรก “บี โอไอ” เร่ง  

“เมดิคัลฮับ””. กรุงเทพธุรกิจ. 3 กรกฎำคม 2554.

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

1. แพทย์แผนไทยคว้ารางวลัเหรยีญทองอาหารเสรมิสกดัจากเวที
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ไข่-มะตูม รักษำโรค คว้ำรำงวัลนำนำชำติ!. (2554, 28 เมษำยน). ไทยโพสต์.
แพทย์แผนไทยคว้ำรำงวัล. (2554, 28 เมษำยน). โลกวันนี้. 
แพทย์แผนไทยคว้ำรำงวัลระดับโลก. (2554, 29 เมษำยน). เดลินิวส์. 
แพทย์แผนไทยน�ำสำรสกดั “ไข่แดง-ผลมะตมู” คว้ำรำงวลัจำกเจนวีำ. (2554, 27 เมษำยน). 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก http://www.
manager.co.th/science/viewnews.aspx?NewsID=9540000051895.

แพทย์แผนไทยคว้ำรำงวัลเหรียญทอง เจนีวำ 2011. ข่าวประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก http://
pr.nrct.go.th/home/91-pr-news-3.html.

หมอบุณย์ แพทย์แผนไทยเจ๋งคว้ำรำงวัลระดับโลก. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก 
http://www.snaturepay.com/snatur-news/thai-traditional-medicine/.

2. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ
กว่า 170 ล้านบาท เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

สปสช.ทุ่ม 170 ล้ำน บริกำรผู้สูงอำยุ. (2554, 10 เมษำยน). ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 
10 มกรำคม 2555, จำก http://www.thairath.co.th/content/edu/162808.

ทุ่มงบ 170 ล้ำน ท�ำ 4 พันโครงกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุไทย. (2554, 11 เมษำยน). ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 มกรำคม 2555, จำก http://www.manager.
co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000044811.

3. หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”

ดุสิต นนทะนำคร ผู้จุดประกำย สร้ำงภำคีต้ำนคอร์รัปชั่น. (2554, 31 ธันวำคม). โพสต์ 
ทูเดย์. 

แผน Clean Thailand DIY ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำน ‘คอร์รัปชั่น. (2554, 16 ธันวำคม).  
มติชนสุดสัปดาห์.

เทียบผลส�ำรวจ ‘คอร์รัปชั่น’ ปัญหำใหญ่แต่คนสนใจน้อย. (2554, 15 ธันวำคม). กรุงเทพ
ธุรกิจ. 

หอกำรค้ำฯ ลงสัตยำบันไม่จ่ำยใต้โต๊ะ. (2554, 11 ธันวำคม). คมชัดลึก. 
ตั้ง ‘ประมนต์’ ประธำนภำคีคอร์รัปชั่นฯ. (2554, 8 ตุลำคม). มติชน. 
คนไทยห่วงปำกท้องนิ่งเฉยแก้คอร์รัปชั่น. (2554, 15 กันยำยน). โพสต์ทูเดย์. 
เดินหน้ำปลุกต้ำน ‘คอร์รัปชั่น’ ดุสิตใช้หอกำรค้ำตั้งศูนย์รับร้องเรียนส่งปปช. ฟัน. (2554, 

4 สิงหำคม). ไทยโพสต์. 
ตะลึงคอร์รัปชั่นชั่นไทยแรงเข้ำขั้นโคม่ำ หอกำรค้ำชี้อีก 5 ปีมูลค่ำกำรทุจริตสูงถึง 5 แสน

ล./ปี. (2554, 30 มิถุนำยน). ข่าวสด. 
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สวนที่ 1 ตัวชี้วัดทางสุขภาพ

เกณฑในการจัดทํารายงาน 

สุขภาพคนไทย 2555

116 สขุภาพคนไทย 2555

กระบวนการทํางาน 

1. คัดเลือกประเด็นตัวชี้วัด ทางดานประชากร โดยผานคณะกรรมการชี้ทิศทาง
รวมพิจารณาประเด็นที่เหมาะสมและนาสนใจที่จะสื่อตอสาธารณะ

2. ติดตอผูเชี่ยวชาญ กําหนดผูเชี่ยวชาญที่มีความรอบรู ในตัวชี้วัดที่กําหนดไว 
มีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และขอมูลนั้นมีการจัดเก็บทุกป 

3. กําหนดกรอบเวลาในการเขียนบทความ ผูเชี่ยวชาญรับผิดชอบหลักในแตละ
หมวด ไดทราบถงึแนวทางการเขยีน วตัถปุระสงคของการนาํเสนอแตละหมวด
ตัวชี้วัด และขอกําหนดเวลาเบื้องตนในคนควาหาขอมูล และจัดทําเนื้อหา

4. รางเนื้อหาตัวชี้วัดสุขภาพตามหมวดที่ ไดรับมอบหมาย 

5. ประชุมระดมสมอง พิจารณารางงาน
 ตัวชี้วัดเพื่อรวมพิจารณาความเหมาะสม 

ความครอบคลุมของเนื้อหาและความ
ซํ้าซอนของตัวชี้วัด โดยผานการประชุม
คณะทํ า ง านสุ ขภาพคน ไทย และ
คณะกรรมการชี้ทิศทางผู ทรงคุณวุฒิ
อานทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดย
อานภาพรวมทกุหมวดในชดุตวัชีว้ดัสขุภาพ
คนไทย พรอมใหคําแนะนําในการปรับ
แกไขงาน

6. สงงานที่ผานการแก ไขจากผูทรงคุณวุฒิ 
ใหกับผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความถกูตองครบถวนของเนือ้หาและขอมลู

เกณฑในการจัดทําเน้ือหาตัวช้ีวัด 

1. คนหาสาระสาํคญั (Key message) ของหมวด
ทีจ่ะนาํเสนอ เพือ่ใหเนือ้หาไมกระจดักระจายใน
การนําเสนอ

2. คนหาสถิติขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดแตละตัวที่คัด
เลอืก โดยเนนขอมลูรายป เพือ่นาํเสนอแนวโนม 
และรวมถึงผลการสํารวจลาสุด เพื่อใหเห็น
สถานการณ

3. เนนรูปแบบ และเนื้อหาที่งายตอการอานและ
เขาใจตอผูอานทุกกลุมวัย
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สวนที่ 2 สถานการณเดนทางสุขภาพ

และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

117ภาคผนวก

เกณฑการเลือกสถานการณเดน

1. เปนสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงป 2554

2. มผีลกระทบอยางสาํคญัตอสขุภาพคนไทยในวงกวาง ซึง่
ผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยดวย

3. เปนนโยบายที่สงผลตอสุขภาพที่มีผลบังคับใชหรือผล
ทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปนี้ชัดเจน

4. เปนเรื่องใหมที่ ไมเคยเกิดขึ้นมากอน

5. เปนเรื่องที่เกิดขึ้นบอยครั้งมากในรอบป

สําหรับผลงานดีๆ ของคนไทยทางสุขภาพ เปน
เรื่องของการประสบความสําเร็จในการประดิษฐคิดคน 
ความกาวหนาทางวิทยาการดานสุขภาพ การคนพบ
แนวทางใหมๆ ที่เปนผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทย
โดยรวม

เกณฑการจัดลําดับสถานการณเดน

1. สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป โดยใชแบบ
สํารวจสถานการณที่มีสถานการณสําคัญในสังคมไทย
ทั้งที่เปนขาวและไมเปนขาว เกิดขึ้นตั้งแตตนป 2554 
จนถึง ณ เวลาที่ทําการสํารวจสถานการณ การเรียง
ลาํดบัสถานการณในแบบสาํรวจจดัเรยีงโดยการจบัสลาก 
ไมไดจัดตามความสําคัญ สําหรับตัวเลือกความคิดเห็น
ของประชาชน แตละสถานการณนั้นจะใหความสําคัญ 
โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) ของ
ลิเคอรท (Likert Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 
3 อันดับ คือ มาก (คะแนน = 3 คะแนน) ปานกลาง 
(คะแนน = 2 คะแนน) และนอย (คะแนน = 1 คะแนน) 

2. การวเิคราะหขอมลู โดยการใชโปรแกรมสถติ ิ(SPSS) 
เพือ่หาคาเฉลีย่จากมากไปนอย จากนัน้นาํมาเรยีงลาํดบั
ความสําคัญ

3  การตดัสนิเลอืกสถานการณเดนประจาํปไดรบัความเหน็
ชอบจากคณะกรรมการชีท้ศิทางโครงการสขุภาพคนไทย

หัวขอเรื่องพิเศษประจําฉบับมี 2 
ลักษณะ คือ เปนเรื่องที่เนนกลุมเปาหมาย 
(target group oriented) กับเรื่องเฉพาะ
ประเด็น (issue oriented) โดยอาจมีการ
เลอืกเรือ่งแตละลกัษณะสลบักนัไปในแตละ
ป ที่มาของเรื่องอาจจะพิจารณาเลือกจาก 
10 สถานการณเดนในรอบปที่ผานมาก็ได 

เกณฑการเลือก

เรื่องพิเศษประจําฉบับ

1. เปนเรื่องที่มีความสําคัญเชิงนโยบาย

2. เปนเรื่องที่มีประโยชนตอประชาชน

3. เปนเรือ่งทีม่ปีระเดน็และมมุมองทีห่ลาก
หลาย

กระบวนการทํางาน

1. คณะกรรมการชีท้ศิทางประชมุเพือ่เลอืก
หัวขอเรื่องพิเศษประจําฉบับในแตละป

2. คณะทาํงานสขุภาพคนไทยกาํหนดกรอบ
โครงรางของรายงาน

3. ตดิตอผูเชีย่วชาญในแตละประเดน็ เพือ่
รางเนื้อหารายงานในเชิงวิชาการ 

4. คณะทาํงานสขุภาพคนไทยประมวลและ
เรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการใหเหมาะ
สมกับการสื่อสารตอสาธารณะ และ
ตรวจสอบความถูกตองกับนักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง

5. ผู ทรงคุณวุฒิอานทบทวนรางเนื้อหา
รายงานและปรับแกไข 

สวนที่ 3 เรื่องพิเศษ

ประจําฉบับ
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118 สขุภาพคนไทย 2555

คณะกรรมการชี้ทิศทาง ป 2555

นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประธาน

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)

กรรมการ

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

กรรมการ

นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

กรรมการ

นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

กรรมการ

นพ.ณรงค กษิติประดิษฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ

นพ.ชูชัย ศุภวงศ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กรรมการ

รศ.อภิญญา เวชยชัย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ

ดร.สุทธิลักษณ สมิตะสิริ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ยุวดี คาดการณไกล
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรรมการ

ปาริชาต ศิวะรักษ
นักวิจัยอิสระ 
กรรมการ

เบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา 
สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรรมการ

วรัญญา เตียวกุล
นักวิชาการอิสระ

กรรมการ

อาจารยพิภพ ธงไชย
มูลนิธิเด็ก
กรรมการ

อาจารยสุรินทร กิจนิตยชีว
องคกรชุมชนคลองขนมจีน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

กรรมการ

เบญจมาภรณ จันทรพัฒน 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

กรรมการ

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อาจารย ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

กุลวีณ ศิริรัตนมงคล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูประสานงานโครงการ

สุภรต จรัสสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูประสานงานโครงการ

บุรเทพ โชคธนานุกูล 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูประสานงานโครงการ

กุลภา วจนสาระ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ผูประสานงานโครงการ
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ผูทรงคุณวุฒิ ป 2555

ทบทวนรายงานฉบับสมบูรณ

นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)

ปาริชาต ศิวะรักษ
นักวิจัยอิสระ

ผูเชี่ยวชาญตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล
รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
โครงสรางประชากรและการเปลี่ยนแปลง 
การเกิด, การเจ็บปวยและการตาย 

รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
การยายถิ่น (ในประเทศ) กับสุขภาพ

รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี 
กัญญา อภิพรชัยสกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
การยายถิ่น (ระหวางประเทศ) กับสุขภาพ

ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
กําลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ

นายแพทยภูษิต ประคองสาย 
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
ระบบบริการสุขภาพ 

ทีมเขียนสถานการณเดนทางสุขภาพ

ปยนาถ วรสิริ
นักเขียนอิสระ
มหาอุทกภัยในรอบ 100 ป สัญญาณเตือนใหปรับตัว, 
คานขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย, 
ไดเวลาลงหลักปกฐาน โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
นักเขียนอิสระ
‘วังนํ้าเขียวโมเดล’ ภาพสะทอนปญหาคน-ปา-ที่ดิน, 
สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือก
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, "ปฏิรูปประเทศไทย” 
ภารกิจถอนตนไมพิษ ที่ยังไปไมถึงฝงฝน

สุภลักษณ กาญขุนดี
นักเขียนอิสระ
สถานการณชายแดนไทย-กัมพูชา: 
การสูรบสงบลง แตปญหายังไมจบสิ้น

กุลภา วจนสาระ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 
วิ่งสูฟด! สานฝนสู “ประชาคมอาเซียน

อาจารยดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล 
คณะนิติศาสตร ม.นเรศวร 
บัตรประชาชนเด็กกับโจทยที่ ไมถูกตอบ?

จักรพันธุ กังวาฬ
นักเขียนอิสระ
BOI กับนโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อสรางความเขมแข็งตอระบบสุขภาพ

ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 
บรรณาธิการ

รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
เรียบเรียงและประมวล “ความมั่นคงทางอาหาร 
เงินของของมายา ขาวปลาสิของจริง”

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 
เรียบเรียงและประมวล 
“10+4 สถานการณเดนทางสุขภาพ”

อาจารย ดร.เฉลิมพล แจมจันทร 
เรียบเรียงและประมวล 
“11 ตัวชี้วัด ประชากรไทยกับสุขภาพ”

สุภรต จรัสสิทธิ์ 
กุลวีณ ศิริรัตนมงคล 
บุรเทพ โชคธนานุกูล 
กุลภา วจนสาระ
เรียบเรียงและรวบรวมขอมูลเบื้องตน
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120 สขุภาพคนไทย 2555

ขอบคุณจากใจ

สุขภาพคนไทย 2555 เปนเลมที่ 9 และกําลังยางกาวสูปที่ 10 ตลอดกระบวนการ

จัดทําที่ผานมา คณะทํางานสุขภาพคนไทยไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือในหลายดาน

จากหลายฝาย โดยเฉพาะคณะผูทรงคุณวุฒิ ที่ตองขอบคุณเปนพิเศษคือ นายแพทย

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน และคุณปาริชาต ศิวะรักษ 

ที่กรุณาสละเวลาอานบทความตนฉบับ ขัดเกลาเนื้อหา พรอมดวยขอเสนอแนะแกไข 

เพื่อใหสุขภาพคนไทย 2555 มีเนื้อหาสมบูรณรอบดานอยางที่ควรจะเปน

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ อาจารยอนุช อาภาภิรม นายแพทยศิริเกียรติ 

เหลียงกอบกิจ คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และคุณเดชา ศิริภัทร ที่ ได ใหทั้งขอมูล

ความรู ประสบการณทํางาน และขอชวนคิดจากหลากหลายมุมมอง ทําให “เงินทอง

ของมายา ขาวปลาสิของจริง” เรื่องพิเศษประจําฉบับครอบคลุมประเด็นสําคัญ

ที่นาสนใจไวครบถวน

ขอขอบคุณผู เชี่ยวชาญหลายทานที่จัดทําตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ 

ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง 

รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน 

และนายแพทยภูษิต ประคองสาย ที่ ไดชวยทําใหขอมูลที่ซับซอนเขาใจยาก กลาย

เปนเรื่องอานงาย เขาใจงาย และทันสถานการณ 

ขอขอบคุณคณะนักเขียน คุณปยนาถ วรศิริ คุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 

คุณสุภลักษณ   กาญจนขุนดี  คุณกุลภา วจนสาระ อาจารย ดรุณี 

ไพศาลพาณชิยกลุ และคณุจกัรพนัธุ กงัวาฬ ทีช่วยรางสถานการณเดนทางสขุภาพ

ใหมเีนือ้เรือ่งชวนอาน เพือ่ใหทมีนกัวชิาการใชเปนฐานในการเขยีน 10 สถานการณเดน

ทางสุขภาพ

ทายสุด ขอขอบคุณผูอานที่ติดตามสุขภาพคนไทยมาโดยตลอด...ขอบคุณ

จากใจ

คณะทํางานสุขภาพคนไทย
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